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'We zijn er voor de regio'
Met de komst van Roel Hellemons als algemeen directeur heeft Eindhoven Airport een
nieuw momentum gevonden. Met zijn team gaat hij de ingezette strategie – kwaliteit
gaat boven kwantiteit – handen en voeten geven. 'We willen een verbinder zijn voor
iedereen.'

Een nieuw gezicht, een nieuw geluid?
'Zo zou ik dat niet willen zeggen. Dit nieuwe
team bouwt verder op iets waaraan de
afgelopen jaren hard is gewerkt. Maar je merkt
wel dat de wisseling van de wacht een
natuurlijk moment is waarop je dingen echt in
gang kunt zetten. Met nieuwe energie. We
zetten een tandje bij. De grote lijnen waren al
uitgezet: Eindhoven Airport verkiest kwaliteit
boven kwantiteit. Nu is het tijd om dat beleid
handen en voeten te geven.'
Je zag meteen dat dit nodig was?
'Wat ik eigenlijk het eerste zag is dat Eindhoven
Airport een prachtige, moderne luchthaven is.
Er is altijd reuring, ik zie veel dynamiek. Het
bedrijf is financieel gezond en kan investeren.
Jarenlang ging het vooral over de groei, maar
het werd steeds duidelijker dat we zo niet
konden blijven doorgaan. We bekijken de
continuïteit van het bedrijf niet alleen vanuit
financieel perspectief maar zetten die ook af
tegen de impact van het vliegverkeer op onze
naaste omgeving. Die is in vele opzichten
positief, maar als het gaat om geluidshinder
maken we bewust een pas op de plaats.'
Dat gaat iedereen op korte termijn meteen
merken?
'Het aantal starts en landingen gaat voorlopig
niet omhoog – dat hebben we afgesproken met
de regio. Vanaf het winterseizoen van dit jaar
gaan we stoppen met geplande vluchten na 11
uur ’s avonds. Mocht er in 2022 weer sprake
zijn van groei, dan kan dat alleen als de overlast
voor de omgeving niet toeneemt. Dat zijn geen

loze beloften: dit is hoe we het concreet
aanpakken.''
De regio staat centraal...
'Wij zijn er voor de regio. We zijn zelf ook
onderdeel daarvan. Het voelt ook dat de brede
Brainportregio ook ónze regio is. En ik hoop dat
de omgeving dat ook voelt: ‘Eindhoven Airport
is ónze luchthaven.’ Wij willen vanuit onze rol de
regio nóg beter maken. Ook als het totaal
aantal vluchten gelijk blijft, kunnen we nog
steeds onze internationale bereikbaarheid
verder verbeteren. Als luchthaven zijn we een
katalysator voor meer bedrijvigheid. De
luchthaven draagt bij aan de welvaart en het
welzijn in de regio. Maar dan moet je ook bij
alles wat je doet rekening houden met wat het
betekent voor de omwonenden en de belasting
van het milieu.'
Passen de huidige vluchten en
bestemmingen bij de plannen?
'Daar gaan we zeker mee aan de slag.
Eindhoven Airport krijgt nog vaak het stempel
van luchthaven voor vakantievluchten. Maar nu
al is één op de vijf passagiers een zakelijke
reiziger. Het belangrijkste is dat de
bestemmingen relevant zijn voor de
Brainportregio. We willen een verbinder zijn
voor iedereen. En bedenk wel, een groot deel
van de reizigers werkt hier en gaat op bezoek
bij hun familie of vrienden in het buitenland, óf
zij komen hier op bezoek. Ook dat is goed voor
het vestigingsklimaat: je werkt hier op een goed
bereikbare plek. En dat je vanuit je eigen regio
op vakantie kunt gaan, is ook waardevol. Maar
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het klopt dat we nog een deel van de zakelijke
markt willen verwelkomen. Veel zakelijke
reizigers vinden hun weg nog via andere
luchthavens.'

geregeld, maar zeker is dat de hele
luchtvaartsector duurzamer moet worden. Een
pittige uitdaging die we nadrukkelijk samen
oppakken met de regio. '

Hoe kun je dat aanbod beter in balans
brengen?
'We kijken bijvoorbeeld naar meer
bestemmingen die een goede doorverbinding
hebben. Bijvoorbeeld naar steden in Azië of het
Midden-Oosten. Maar wij kunnen niet zomaar
bepaalde luchtvaartmaatschappijen
voortrekken, we hebben te maken met
Europese regelgeving. We onderzoeken
mogelijkheden hoe we de meer zakelijke
bestemmingen in het pakket krijgen. Met
bijvoorbeeld kortingen op de havengelden
kunnen we bepaalde prikkels geven. 's Avonds
vliegen is al duurder dan overdag. We willen
daar in de toekomst mee verder: schonere,
stillere toestellen gaan we op een of andere
manier beprijzen.'

Je zet duidelijk de deur wijd open?
'We willen meer zichtbaar worden, we gaan
erop uit. Onze opstelling is belangrijk:
transparant, laagdrempelig, uitnodigend. Zo
kun je goede partnerschappen aangaan: zo
kom je erachter hoe je elkaar kunt versterken.
Eindhoven Airport is hierin nu actiever en
proactiever. Dat wordt opgepikt. We willen echt
iets veranderen. We willen een luchthaven zijn
waar burgers en bedrijven in de regio trots op
zijn.'

Welke andere kansen liggen er om meer te
betekenen voor de regio?
'Het bevriezen van het aantal vluchten betekent
niet dat we geen plannen meer maken en willen
verbeteren. We blijven investeren in de kwaliteit
van de luchthaven. We zijn uitermate ambitieus.
De nadruk ligt nu alleen op andere zaken, zoals
innovatie. Bijvoorbeeld op het gebied van het
energieverbruik en smart mobility. Er zijn
genoeg mogelijkheden. We worden aan alle
kanten omringd door hightechbedrijven,
vooruitstrevende producten, nieuwe ideeën.
Daar kunnen we nog meer mee doen.’
Dat betekent dus meer samenwerken?
‘We zijn inmiddels met Brainport Development
en andere partijen aan het bekijken wat we hier
aan innovaties kunnen introduceren. De ideeën
zijn er al, we gaan het de komende tijd concreet
maken. De luchthaven is een ideaal, compact
gebied waar je nieuwe dingen kunt tonen en
testen. We kijken met partners bijvoorbeeld
naar mogelijkheden voor biobrandstof. En al
onze apparatuur en voertuigen moeten
emissievrij worden. Het zal niet morgen zijn
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Voorwoord / Over ons / Strategie / Verbinden / Buren / Entree / Proeftuin / Bedrijfsvoering / Resultaat / Governance / Jaarrekening

Feiten en cijfers
41.438

89

vliegtuigbewegingen

bestemmingen

6,7 mln

50%

passagiers

vrouwelijke medewerkers

0,04 kg

100%

CO2 per passagier

hernieuwbare energie

21%

3,0%

gescheiden afval

ziekteverzuim

64,7 mln

14,3 mln

omzet

nettoresultaat
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Kerncijfers
Geconsolideerde balans (in EUR 1.000)
Operationele materiële vaste activa
Vastgoedbeleggingen
Financiële vaste activa

2019

2018

2017

2016

2015

111.148

107.426

104.605

86.868

73.805

5.946

2.404

4.762

6.073

5.761

715

579

766

828

766

12.387

16.410

11.721

12.415

12.802

Totaal activa

130.196

126.819

121.854

106.184

93.134

Eigen vermogen

113.936

100.064

86.252

74.678

64.500

424

425

418

709

1.306

0

12.000

25.000

22.500

19.000

Vlottende activa

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

15.836

14.330

10.184

8.297

8.328

130.196

126.819

121.854

106.184

93.134

Investeringen

14.966

6.810

22.665

18.515

10.201

Afschrijvingen

6.999

6.445

5.722

5.263

4.923

-1.187

2.872

-1.692

-869

2.792

2019

2018

2017

2016

2015

64.727

70.733

62.417

53.109

48.354

-45.399

-51.356

-46.034

-38.726

-36.408

19.328

19.377

16.383

14.383

11.946

-258

-350

-367

-286

-933

Belastingen

-4.740

-4.757

-3.984

-3.461

-2.744

Resultaat na belastingen

14.330

14.270

12.032

10.636

8.269

2019

2018

2017

2016

2015

12,8%

13,3%

12,1%

12,5%

11,6%

13,4%

15,3%

15,0%

15,3%

13,6%

5,0%

10,7%

22,5%

23,2%

22,8%

Totaal passiva

Cash flow

Winst-en-verliesrekening (in EUR 1.000)
Som der bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten

Ratio's
RONA nb

1

ROE nb2
Leverage

3

FFO (x € 1.000)

4

FFO / Totale schuld5
FFO interest dekkingsratio

6

1 Exploitatieresultaat na belasting / gemiddelde vaste activa
2 Nettowinst na belasting / gemiddeld Eigen Vermogen
3 Rentedragende schulden / Eigen Vermogen + rentedragende schulden
4 Operationele cashflow
5 Funds From Operations / rentedragende schulden
6 Funds From Operations + rentelasten / rentelasten
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20.198

22.250

18.978

14.600

16.623

336,6%

185,4%

75,9%

64,9%

87,5%

-79,3

-64,6

-52,7

-52,0

-18,8
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Wie we zijn en wat we doen
Eindhoven Airport is onlosmakelijk onderdeel van Brainport Eindhoven; de luchthaven
is een belangrijke bouwsteen van deze metropoolregio in Zuidoost-Nederland. We zien
onszelf als een katalysator voor een sterk vestigingsklimaat. En andersom is de kracht
van Brainport medebepalend voor ons succes. De luchthaven verbindt bedrijven en
burgers in de regio met de economische en toeristische centra in Europa en de rest
van de wereld.

Klantgericht
Eindhoven Airport is een compacte luchthaven
met soepele, overzichtelijke, comfortabele
processen voor de reizigers. En dat in een
aantrekkelijke omgeving met een divers aanbod
aan winkels, horeca en andere diensten.
Eindhoven Airport is uitgegroeid tot een
luchthaven waar in 2019 6,7 miljoen reizigers
vertrokken en aankwamen. Aan het eind van
2019 konden we 89 bestemmingen aanbieden,
gevlogen door elf airlines. We houden scherp in
de gaten wat de metropoolregio,
gerenommeerd onder meer vanwege de
innovatieve technologie-industrie, design van
wereldklasse en hoogwaardige kennisinstituten,
nodig heeft. Zowel wat betreft het
bestemmingennetwerk als de gewenste
kwaliteit van de luchthaven. We zien onszelf als
partner van een breed scala aan publieke en
private partijen in de omgeving.
In groter verband is Eindhoven Airport belangrijk
voor de connectiviteit van heel Nederland. We
zijn als tweede grootste luchthaven van
Nederland een onmisbare schakel in het
nationale systeem van luchthavens. Als
onderdeel van Royal Schiphol Group profiteren

we bovendien van de aanwezige kennis en
knowhow van Amsterdam Airport Schiphol en
aangesloten buitenlandse luchthavens. Ook
deze aspecten wenden we aan ten gunste van
de regio.

Vliegbasis als partner
Eindhoven Airport bevindt zich op het civiele
gedeelte van de militaire luchthaven Eindhoven
en is verantwoordelijk voor de exploitatie van
het commerciële burgerluchtverkeer. Vliegbasis
Eindhoven verzorgt het militaire luchtverkeer op
de militaire luchthaven. Er is frequent overleg
tussen de Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven
Airport over veiligheid en over het gebruik van
de faciliteiten en diensten. Er is sprake van een
goed functionerende publiek-private
samenwerking.

Aandeelhouders
Eindhoven Airport N.V. is een zelfstandige
luchthaven waarvan de aandelen in handen zijn
van Schiphol (51 procent), de gemeente
Eindhoven (24,5 procent) en de provincie
Noord-Brabant (24,5 procent). Eindhoven
Airport N.V. houdt 100 procent van de aandelen
in Eindhoven Airport Hotel B.V.
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Ons verzorgingsgebied
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Joost Meijs draagt zijn opdracht symbolisch over aan Roel Hellemons tijdens een druk bezochte
afscheidsreceptie op 13 juni 2019.

Nieuwe algemeen directeur
Roel Hellemons is per 1 juli 2019 door de aandeelhouders benoemd tot CEO/algemeen
directeur van Eindhoven Airport. Hij volgt hiermee Joost Meijs op, die per 1 september
voor Royal Schiphol Group is begonnen als CEO bij Queen Beatrix International Airport
op Aruba. Meijs is dertien jaar werkzaam geweest bij Eindhoven Airport. Roel Hellemons
is sinds 1998 in dienst van Royal Schiphol Group. Voordat hij vorig jaar Director Schiphol
International werd, bekleedde hij diverse managementfuncties voor Schiphol in
Nederland en Australië (Brisbane Airport).

Ons businessmodel
Efficiëntie en gemak, met aandacht voor de
mens vormen de basis van onze diensten en
operationele processen. Op Eindhoven Airport
kunnen reizigers rekenen op een betrouwbare,
snelle, soepele en bovenal veilige start van hun
reis en aankomst. Dat past volledig in onze
klantbelofte ‘Always Easy’.
Het streven naar kwalitatief hoogwaardige
bedrijfsvoering ervaart de reiziger tijdens de
‘customer journey’ − van oriëntatie op de reis
vooraf tot terugkeer op de luchthaven. De

snelle, soepele passagiersprocessen en korte
omkeertijden van vliegtuigen vinden zowel
reizigers als airlines een pre.
De havengelden die de airlines betalen om
gebruik te maken van de diensten van
Eindhoven Airport, vormen het grootste deel
van onze omzet (54% in 2019). Door vergroting
van de omzet uit non-aviation activiteiten
verstevigen we onze bedrijfseconomische basis
en ons bedrijfsmodel. Deze non-aviation
activiteiten zijn onder te verdelen in: horeca,
winkels, commerciële serviceactiviteiten,
reclame, vastgoed, het hotel en parkeergelden.
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Ze vormen het grootste deel van de overige
inkomsten.
Een gevarieerd aanbod aan horeca- en
winkelvoorzieningen, een aantrekkelijke prijskwaliteitverhouding voor het parkeren en een
goede bereikbaarheid dragen bij aan de
klanttevredenheid. Ook de ontwikkeling van een
aantrekkelijk buitengebied rondom de
luchthaven moet gaan bijdragen aan een
luchthaven die door de reiziger wordt ervaren
als een waardige entree tot de Brainport. Dit
moet een aantrekkende werking hebben voor
werknemers van de omliggende
bedrijventerreinen (Flight Forum,
Bedrijventerrein Eindhoven Airport, Brainport
Industries Campus).

Samenwerking met
partnerbedrijven
Eindhoven Airport werkt met een compact
team (63,0 fte's in 2019, exclusief hotel). In
totaal genereert de luchthaven ongeveer 1.500
fte's aan directe werkgelegenheid.
We hanteren een regiemodel en werken samen
met een scala aan partnerbedrijven, zowel bij
aviation als non-aviation. Zij voeren specifieke
activiteiten uit en bieden ons op die terreinen
kennis, ervaring en flexibele inzet. Zo werken
we samen met Viggo voor diverse
luchthavenactiviteiten zoals begeleiding van
passagiers met beperkte mobiliteit (PRM), de
informatiebalie en ondersteuning bij de
havendienst en met G4S voor de
securitydiensten.
Ook op andere vlakken werken we met
partners. De vliegtuigbrandstof komt van Shell
en Total, CSU levert schoonmaakdiensten.
B&S, Lagardère, Vermaat, Aviflora, AKO en NS
Retailbedrijf verzorgen het horeca- en
retailaanbod op de luchthaven. We maken
gebruik van de voorzieningen van de Vliegbasis
Eindhoven waar het gaat om baanonderhoud,
luchtverkeersleiding en luchthavendiensten
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(brandweer, meteorologische dienst en flora- en
faunabeheer).

Afhandelaar Viggo is actief op zowel land- als
luchtzijde.

Nieuwe afspraken over afhandeling
Onze relatie met afhandelaar Viggo is
veranderd. Europese wetgeving schrijft voor dat
luchthavens met meer dan 5 miljoen passagiers
per jaar hun havengeldtarieven moeten
consulteren. Eindhoven Airport hanteerde
voorheen één all-in tarief voor havengelden en
afhandeling. De afhandeling was uitbesteed aan
Viggo. Vanwege de splitsing van het tarief,
bleek het voor alle partijen de beste optie dat
Eindhoven Airport niet langer afhandeling als
dienst aanbiedt.
Per 1 april 2019 zijn alle afhandelcontracten
direct tussen de afhandelaar (Viggo) en de
airlines gesloten. Dit is in goed overleg gegaan
waardoor de meerwaarde van goede
afstemming tussen luchthaven, afhandelaar en
airline behouden is.
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Ontwikkelingen die ons raken
Zeker op het gebied van duurzaamheid en
milieu waren er in 2019 veel ontwikkelingen en
gebeurtenissen die van invloed zijn op onze
strategie.
Economische groei in de regio
Brainport Eindhoven doet het economisch
gezien beter dan het landelijke beeld. Het
Centraal Planbureau (CPB) kwam in december
2019 uit op een landelijke groei van 1,7 procent
voor 2019 en 1,3 procent voor 2020. In de
regio zitten we in 2020 volgens ramingen boven
dat gemiddelde, ergens tussen de 2,2 en 4
procent. Wel is er sprake van afvlakking; in
2018 groeide de economie nog 3,3 procent
(2,6 landelijk). De uitdagingen die de regio het
hoofd moet bieden staan verwoord in de
Brainport Nationale Actieagenda. De krapte op
de arbeidsmarkt wordt gezien als een belangrijk
knelpunt. Eindhoven Airport is onderdeel van de
oplossingen: de luchthaven draagt bij aan een
aantrekkelijk woon- en werkklimaat voor
bedrijven en hun werknemers.
Klimaatbewustzijn groeit
In de samenleving groeit het bewustzijn over
het klimaat, en over welke activiteiten schade
aanrichten aan het milieu. Ook de luchtvaart
heeft hiermee te maken. Dit kan invloed hebben
op de vraag naar vluchten of eventuele
ontwikkelingsmogelijkheden. De verwachting is
dat in absolute zin de vraag blijft toenemen,
maar dat deze in de toekomst niet meer
volledig kan worden geaccommodeerd. Op de
kortere afstand (bijvoorbeeld Londen, Parijs) zal
de trein een grotere rol gaan spelen.
Stikstofcrisis
De stikstofcrisis die Nederland in 2019 ging
beheersen raakt ook de luchtvaart. Zo heeft
Mobilisation for the Environment (MOB), de
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milieugroep die in mei met succes bij de Raad
van State de Programmatische Aanpak Stikstof
aanvocht, handhavingsverzoeken ingediend bij
het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) omdat Eindhoven Airport
ten onrechte niet over een natuurvergunning
zou beschikken.
Geluidshinder: Proefcasus Eindhoven
Airport
In april 2019 is de Proefcasus Eindhoven
Airport afgerond. Dat was een initiatief van de
regio: de provincie Noord-Brabant, de
gemeente Eindhoven, andere omliggende
gemeenten en Eindhoven Airport, in
samenwerking met het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het
ministerie van Defensie. Ook bewoners, het
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties
zijn betrokken geweest bij de Proefcasus,
waarin de ontwikkeling van Eindhoven Airport
tot 2030 centraal stond. Oud-staatssecretaris
Pieter van Geel, die was aangesteld als
‘verkenner’, heeft in april zijn advies uitgebracht
aan de minister van IenW. Centraal in de
Proefcasus stond de slimme, duurzame en
kwalitatieve ontwikkeling van onze luchthaven in
de periode 2020-2030.
In het rapport 'Opnieuw verbonden' adviseert
Van Geel dat voortaan eerst wordt gekeken
naar de geluidsbelasting van het luchtverkeer
en pas daarna naar het aantal vluchten dat
daarbij zou kunnen passen. Uitgangspunt is dat
de geluidsbelasting - en dus de hinder - moet
afnemen. Hiervoor adviseert Van Geel een
duidelijke norm vast te stellen voor 2030. Bij
meer vlootvernieuwing door stillere en schonere
vliegtuigen zou 'goed gedrag', en dus minder
geluidsoverlast dan de gestelde norm, moeten
worden beloond met ontwikkelmogelijkheden
voor de luchthaven.
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Vijf speerpunten uit 'Opnieuw verbonden'
1.
2.
3.
4.
5.

Actief sturen op minder geluidbelasting
Structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen
Actief sturen op verbetering van de luchtkwaliteit
Meerwaarde bieden voor de regio
Vertrouwen vanuit de omgeving herstellen

Zie voor meer informatie www.proefcasus-eindhovenairport.nl

Ook de korte termijn komt in het rapport aan
bod. Eindhoven Airport had al aangegeven het
aantal vliegtuigbewegingen in 2019 te zullen
bevriezen op 41.500 (hoewel de vergunning
voor 2019 reikte tot 43.000). Inmiddels is de
medegebruiksvergunning voor de jaren 2020 en
2021 vastgesteld op 41.500 bewegingen.
Verder stelt Van Geel voor dat er vanaf 2020

niet meer na 11 uur 's avonds wordt gevlogen.
Eindhoven Airport heeft zelf al maatregelen
genomen om geplande late vluchten te gaan
schrappen (zie ook 'De luchthaven als
verbinder'). Dit zal ingaan vanaf het
winterseizoen 2020.

Het Proefcasus-proces kende diverse contactmomenten met regionale betrokkenen waaruit het adviesrapport
door verkenner Pieter Van Geel tot stand kwam.
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De nieuwe systematiek om te sturen op
reductie van de geluidsbelasting, in plaats van
op aantallen, zal vanaf 1 januari 2022 in werking
moeten treden.
In de Proefcasus zijn partijen gezamenlijk op
zoek gegaan naar innovatieve oplossingen die
zowel de regio als de luchthaven dienen. Het
advies, dat wordt beschouwd als een
belangrijke verkenning voor de nieuwe
Luchtvaartnota (2020-2050), wordt breed
gedragen in de regio. Eindhoven Airport heeft
zijn steun voor de hoofdlijnen van het advies
uitgesproken in een brief aan de minister. In een
toelichting hebben we de minister onder meer
gevraagd om ook aandacht te schenken aan
perspectief voor de luchtvaartmaatschappijen
waar de gewenste vlootvernieuwing tot stand

moet komen. Het kabinet heeft in een brief van
6 september 2019 aan de Tweede Kamer laten
weten het advies van Van Geel over te nemen.
Luchtvaartnota (2020-2050)
Begin 2020 wordt de ontwerp-Luchtvaartnota
gepubliceerd, waarin het nationale
luchtvaartbeleid voor de periode 2020 tot 2050
wordt geschetst. Naar het zich laat aanzien zal
hierin centraal staan dat de hinder van het
vliegverkeer in Nederland moet afnemen. Pas
als dat wordt gerealiseerd, ontstaat er weer
ruimte voor groei. Dit is geheel in lijn met het
door Van Geel voorgestelde
sturingsmechanisme voor de ontwikkeling van
Eindhoven Airport tot 2030.

Luchtfoto van Eindhoven Airport kort voor de oplevering van het multifunctionele parkeergebouw P1.
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Strategie
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De regio voorop
Eindhoven Airport gelooft in de meerwaarde van luchtvaart. Dankzij de luchthaven en
het vliegverkeer kunnen zakelijke en particuliere reizigers de wereld ontdekken en
contacten leggen. Ook geloven we (zelfs in dit digitale tijdperk) in de meerwaarde die
persoonlijk contact oplevert. Onze aanwezigheid voegt een wezenlijk element toe aan
de regio: we verbinden. Zo dragen onze activiteiten bij aan welvaart en welzijn.

In de samenleving is de kijk op het vliegverkeer
en de impact ervan op de leefomgeving aan het
veranderen. Eindhoven Airport neemt hierin
haar verantwoordelijkheid. Na jaren van groei,
zowel in het aantal vluchten als het aantal
passagiers, maken we pas op de plaats. We
kiezen voor een verantwoorde ontwikkeling:
kwaliteit gaat boven kwantiteit. Van groei kan
alleen nog sprake zijn als die in balans is met de
omgeving. Om dat waar te kunnen maken, zet
Eindhoven Airport de regio centraal.
In 2018 hadden we onze strategie al herzien, in
2019 hebben we ons gericht op de uitwerking.
We kunnen alleen onze regio verantwoord
blijven verbinden met de economische en
toeristische centra in Europa en in de rest van
de wereld, als dat in samenspraak gaat met alle
betrokkenen in de regio. Wel of geen groei, we
blijven altijd werken aan onze comfortabele,
innovatieve, duurzame en financieel gezonde
luchthaven.

Onze purpose: we maken
onze regio nóg beter
Als luchthavenonderneming willen we een
verrijking zijn voor de regio en iedereen die daar
woont, werkt of op bezoek komt. Eindhoven
Airport versterkt het imago en het gewicht van
de regio. De aanwezigheid van een luchthaven
is op zichzelf al een invloedrijke factor. Waar
(internationale) bedrijven zich vestigen,
verschijnen of groeien ook de voorzieningen die
nodig zijn voor de mensen die er werken. Dat is

een winstpunt voor iedereen. We dragen met
onze activiteiten maximaal bij aan de welvaart
en het welzijn. Onze purpose: we maken onze
regio nóg beter.
We hebben vier thema’s gekozen aan de hand
waarvan we onze purpose invullen:
We zijn een verbinder
Met ons netwerk van bestemmingen brengen
we een groot deel van de wereld binnen
handbereik. Dat doen we met een luchthaven
waarin gemak en comfort centraal staan.
We zijn een goede buur
We doen er alles aan opdat de regio Eindhoven
en omstreken zoveel mogelijk profijt heeft van
de luchthaven en zo min mogelijk hinder
ondervindt. We gaan in gesprek met direct
belanghebbenden, waaronder omwonenden.
We zijn een waardige entree
We willen een luchthaven zijn waar de regio
trots op is: een waardige entree, als
uitnodigend visitekaartje voor de
metropoolregio. We willen vooroplopen in
innovatie, design en duurzaamheid,
gebruikmakend van de expertise in de regio.
We zijn een inspirerende proeftuin
Eindhoven Airport wil de talrijke innovatieve
krachten uit de Brainport bij elkaar brengen.
Onze luchthaven kan als proeftuin dienen voor
kennisbedrijven en -instellingen in de regio.
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Veilig, duurzaam, mens- en prestatiegericht, financieel gezond
Elke ontwikkeling van de luchthaven moet verantwoord en duurzaam zijn: minder
geluidsoverlast en impact op het milieu, met name het terugdringen van uitstoot van o.a.
CO2 en stikstof zijn basisvoorwaarden. Evenals onze focus op veiligheid met een continue
aandacht voor het voorkomen van ongelukken en andere calamiteiten. We zijn een
werkgever die een goede balans zoekt tussen presteren en waarderen. Eindhoven Airport
voert een solide financieel beleid gericht op waardecreatie voor de lange termijn.

Reizigers in de landzijdige terminal van de luchthaven.

Toprisico's
Eindhoven Airport onderkent risico's die de
uitvoering van de strategie kunnen beperken of
de bedrijfsvoering van de luchthaven in gevaar
kunnen brengen. We beschrijven hier de
belangrijkste risico's en de
beheersmaatregelen.
Grenzen aan de groei
Eindhoven Airport kan alleen uitbreiden in
aantallen vluchten als de geluidsbelasting
afneemt. De druk op bestaande infrastructuur
en terminalcapaciteit is de afgelopen jaren
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blijven toenemen door de groei van het aantal
passagiers. Ondanks enige onzekerheid over
mogelijke groei, moeten we verantwoorde
keuzes blijven maken over toekomstige
uitbreidingsinvesteringen. Op dit gebied maken
we geen 'pas op de plaats', omdat het risico
anders bestaat dat we voor reizigers en
luchtvaartmaatschappijen minder aantrekkelijk
zijn.
Verandering in vraag en aanbod
Een ingrijpende, onverwachte vermindering van
de vraag naar vliegverkeer kan van grote
betekenis zijn voor onze concurrentiepositie.
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Positief is dat passagiers steeds frequenter
gebruikmaken van onze luchthaven. Anderzijds
hebben we te maken met beleidswijzigingen of
bijvoorbeeld (politieke) onrust op bestemmingen
die de vraag in negatieve zin kunnen
beïnvloeden. We monitoren continu onze eigen
concurrentiepositie ten opzichte van
nabijgelegen luchthavens. Om een eventuele
verandering in het aanbod van vliegverkeer te
kunnen opvangen, sturen we op een breed
portfolio van luchtvaartmaatschappijen.
Grote projecten
Eindhoven Airport is volop bezig met
verscheidene grote projecten, zoals de
opwaardering van het voorterrein. Dit brengt
projectrisico’s met zich mee, waaronder
mogelijke vertragingen en
budgetoverschrijdingen. We hebben een aantal
beheersmaatregelen geïmplementeerd, zoals
de inzet van gespecialiseerd
projectmanagement en het gebruik van externe
benchmarks die betrekking hebben op grote
projecten.
Naleven wet- en regelgeving
Het naleven van normen, wetten, richtlijnen en
afspraken is een voorwaarde voor de huidige
bedrijfsvoering en eventuele toekomstige groei.
Eindhoven Airport heeft onder andere te maken
met specifieke milieu- en geluidsnormen,
reguliere wet- en regelgeving met betrekking tot
personeel, aanbestedingen en belastingen, en
met Europese wetgeving inzake
luchthavengelden. Ook kunnen we te maken
krijgen met nieuwe regels op het gebied van
klimaat en luchtkwaliteit.
(Cyber)security en safety
Er is in toenemende mate sprake van
cybercriminaliteit. Dit vormt een bedreiging voor
onze operatie. Met de vindingrijkheid van
criminelen neemt ook de zorg toe dat een
cybercrimeaanval wordt gepleegd. Daarnaast
blijft de terroristische dreiging in Europa hoog.
Deze factoren hebben ertoe geleid dat we in
onze jaarlijkse risico-inventarisatie de kans dat
een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, hoog

inschatten. Om de risico’s op het gebied van
informatiebeveiliging te beheersen, hebben we
beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid
van (bedrijfs)informatie verweven in de
bedrijfsprocessen. Op reguliere basis laten we
een uitgebreide audit uitvoeren in
samenwerking met Fox-IT. We investeren in een
continue verbetering van de IT-beveiliging.

Controle van de boarding pass.

Aangescherpte safety- en securityeisen kunnen
leiden tot onvoorziene investeringen en hogere
beveiligingskosten. De contacten met
verantwoordelijke autoriteiten, andere
luchthavens en het beveiligingsbedrijf zijn een
belangrijke bron van informatie voor verwachte
ontwikkelingen. Daarnaast moeten onze
organisatie en de veiligheidsambitie blijven
aansluiten bij de ontwikkelende luchthaven zelf.
Hier is in 2019 extra aandacht aan besteed (zie
Veiligheid).

Inbreng van onze
stakeholders
De strategie van Eindhoven Airport, zoals
beschreven in dit jaarverslag, is mede
gebaseerd op de input die we hebben
opgehaald bij een breed scala aan
stakeholders. Door alle lagen van de organisatie
binnen Eindhoven Airport heen is er contact
met hen. We ontmoeten stakeholders aan
verschillende overlegtafels. We zetten ons in
voor goede en constructieve zakelijke en
persoonlijke verstandhoudingen.
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De luchthaven als verbinder
Eindhoven Airport voegt een wezenlijk element toe aan de bredere Brainportregio: we
verbinden. Dankzij de luchthaven en het vliegverkeer kunnen zakelijke en particuliere
reizigers de wereld ontdekken en contacten leggen of onderhouden.

Inkomende passagiers zoals de zakelijke
reiziger, de vakantieganger of mensen die
vrienden en familie bezoeken, spenderen tijd en
geld in de regio. Dat is goed voor de regionale
economie en de gastvrijheidsindustrie. Vandaar
dat we ook veelvuldig samenwerken met
bijvoorbeeld VisitBrabant en Eindhoven365.
Met het oog op de toekomst willen we kijken
naar bredere samenwerkingsverbanden om
inkomend toerisme voor de regio te
bevorderen. Zo hebben we in september een
partnerschap gesloten met Brabant Sport. Als
verbinder in de regio hebben we de ambitie
internationale sportevenementen in onze
provincie te faciliteren.
Ook de beschikbaarheid en kwaliteit van
werkgelegenheid en scholing verhogen de
leefbaarheid in onze omgeving. Eindhoven
Airport draagt bij aan het vestigingsklimaat en
aan de ontwikkeling van de Brainportregio.
Met ons netwerk van bestemmingen brengen
we een groot deel van de wereld onder
handbereik. Dankzij die verbindingen met
Europa en de rest van de wereld dragen we bij
aan het internationale karakter van onze regio.
We zien dat terug in de ontwikkeling op
verschillende vlakken: bij technologieondernemingen, in agrarische bedrijven, op de
TU/e en de Design Academy, bij toeristische
attracties en voorzieningen.

Wat hebben we bereikt in
2019?
Regionale economie en werkgelegenheid
De luchthaven is van economische waarde voor
de regio, de provincie en Nederland. In het
rapport Eindhoven Airport 2020-2030:
marktvraag en economische spin-off uit 2018
heeft adviesbureau Ecorys becijferd dat de
toegevoegde waarde van Eindhoven Airport
voor de regio in de huidige situatie ongeveer
110 miljoen euro is. Voor de provincie NoordBrabant komt dat bedrag uit op 124 miljoen
euro, en voor Nederland op 192 miljoen euro.
Naar schatting 1.465 voltijdsbanen in de regio
zijn direct of indirect op het conto van de
luchthaven te schrijven, aldus het bureau. Als
we kijken naar de provincie, komt het aantal
fte’s op 1.705, en voor heel Nederland 2.850.
We willen waar mogelijk zelf werkgelegenheid
en kansen bieden aan mensen in de regio. We
zijn daarom blij met de vestiging van het
Summa College op Eindhoven Airport. Het
mbo-college krijgt een nieuwe instructieruimte
onder in het multifunctionele complex aan het
voorterrein; de bouw is op 2 december 2019
begonnen. De ingebruikname staat gepland
voor augustus 2020, aan het begin van het
nieuwe schooljaar. Tot die tijd zit het Summa
College in het business centre in de terminal.
Voor de opleiding Luchtvaartdienstverlening
komen er drie leslokalen en een trainingsruimte
met vliegtuigromp beschikbaar. Afgestudeerden
kunnen bijvoorbeeld terecht bij de afhandeling
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van bagage, begeleiding van passagiers of bij
de luchtvaartmaatschappijen.
Samen met de betrokken partners, waaronder
het Summa College en afhandelaar Viggo, gaan
we in 2020 Airportaal uitbreiden: een project
waarmee we kansen creëren voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt en om
studenten direct te laten kennismaken met de
luchthaven. Airportaal biedt deze
werkzoekenden met een éénjarige opleiding tot
‘airportmedewerker’ een aantrekkelijke leer- en
werkomgeving op Eindhoven Airport.
Kwaliteit van het netwerk
We werken aan een bestemmingenaanbod dat
zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van
bedrijven en burgers in de regio. Groei van de
luchthaven, het bestemmingennetwerk en het
aantal vluchten moet een afspiegeling zijn van
wat er in de regio gebeurt, kijkend naar
bijvoorbeeld bevolkingsaantallen en
bedrijvigheid en de internationale ambities.
Airlines en bestemmingen
De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe
bestemmingen geopend vanaf Eindhoven
Airport. Inmiddels biedt de luchthaven haar
passagiers 89 bestemmingen (2018: 87),
verspreid over 28 landen binnen drie
continenten. In 2019 zijn tien nieuwe routes
geopend, waaronder Istanbul, Kutaisi,
Zakynthos en Erbil. Op 26 bestemmingen is de
frequentie van de vluchten verhoogd.
Net als in 2018 zijn de grootste drie
luchtvaartmaatschappijen op onze luchthaven
Ryanair, WizzAir en Transavia.
We hebben een aantal nieuwe airlines
verwelkomd: Pegasus, SunExpress, Freebird en
Laudamotion. We hebben dankzij deze airlines
diverse knooppunten met doorverbindingen
toegevoegd aan ons aanbod.

26 / Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2019

Pegasus is een van de nieuwe
luchtvaartmaatschappijen op Eindhoven Airport in
2019.

De Turkse luchtvaartmaatschappij Pegasus
vliegt sinds 1 juni drie keer per week tussen
Eindhoven Airport en metropool Istanbul. Zo
verbindt ze onze regio via de luchthaven Sabiha
Gökcen met wereldsteden als Dubai, Teheran,
Amman en Doha. Ook SunExpress biedt
meerwaarde op de Turkije-route: deze DuitsTurkse maatschappij is met ingang van de
zomer 2019 gaan vliegen op Izmir en Antalya.
Dankzij het knooppunt Izmir zijn we verbonden
met de metropool Ankara en zo'n twintig
andere bestemmingen in Turkije.
De nieuwkomer Freebird Airlines verbindt onze
regio met de steden Erbil en Suleimaniya, in de
Koerdische regio van Irak. Ook de Egyptische
badplaats Hurghada is een directe bestemming
van Freebird. De chartermaatschappij vloog
tijdens het zomerseizoen (tot eind oktober) eens
per week naar deze drie bestemmingen.
Verder is Wenen nog beter bereikbaar
geworden vanaf Eindhoven. Vanaf oktober
2019 vliegt luchtvaartmaatschappij
Laudamotion vier keer per week naar de
Oostenrijkse hoofdstad. WizzAir vloog al twee
keer per week op Wenen. De stad is interessant
voor zowel zakelijke reizigers als voor toeristen.
De stad aan de Donau is interessant voor
bedrijven die actief zijn in de automotivebranche
en hightechsector. Het aantal hoofdsteden dat
vanaf onze luchthaven zeer frequent en direct is
te bereiken staat nu op ruim twintig.
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Het was de bedoeling dat Royal Air Maroc
vanaf april zou gaan vliegen op Casablanca
(met doorverbindingen naar steden in Afrika,
het Midden-Oosten en Noord-Amerika), maar
daar heeft de airline van afgezien.
Aantal passagiers
Het aantal passagiers dat in 2019 voor
Eindhoven Airport koos is uitgekomen op
6,7 miljoen tegen 6,2 miljoen in 2018. Dit is een
groei van 9% procent (tegen 9 procent een jaar

eerder). De gemiddelde bezettingsgraad per
vliegtuig, inclusief het zakenvliegverkeer, is
gestegen naar 162 in 2019 (2018: 160). Deze
toename is voor een groot deel het gevolg van
de inzet van grotere commerciële toestellen,
zoals de Airbus A321 in plaats van de Airbus
A320.

Eindhoven Airport verbindt de brede Brainportregio met 89 bestemmingen, waarvan 20 hoofdsteden en
economissche regio's.
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De 'menselijke' luchthaven
Eindhoven Airport wil zich onderscheiden als
een compacte, 'menselijke' luchthaven, waar
gemak en comfort de boventoon voeren. Onze
ambitie is het hebben van een moderne
infrastructuur en voldoende ruimte om reizigers
een prettige reiservaring te bieden. Voor
reizigers heeft onze schaal veel voordelen: het
inchecken, de veiligheidscheck en het boarden
is een vloeiend, overzichtelijk proces zonder
lange wachttijden en grote afstanden. Airlines
bieden we betrouwbare processen met korte
omkeertijden, waardoor zij hun belofte aan hun
passagiers (op tijd aankomen en vertrekken)
kunnen nakomen.
We werken continu aan een zogeheten
‘seamless flow’ om het passagiers zo
gemakkelijk mogelijk te maken. Met het
innoveren van operationele processen blijven
we kostenefficiënt. Met automatisering,
selfservicediensten en andere innovatieve
oplossingen minimaliseren we het aantal
afhandelingsminuten per passagier.

voor passagiers als voor de medewerkers. Een
ander voordeel is dat Eindhoven Airport geen
plastic zakjes meer hoeft uit te geven.
Stille terminal
Op 4 februari zijn we begonnen met de pilot
'Silent Airport': er zijn sindsdien standaard geen
omroepen meer te horen in de terminal. We
hebben gemerkt dat de vele omroepberichten
zorgen voor verwarring bij passagiers en de
stress kan verhogen. Bovendien zijn ze in de
drukte vaak lastig hoorbaar. Tijdens de testcase
zijn er geen boarding calls in de vertrekhal. Wel
roepen we twee keer per uur om dat alle
vluchtinformatie is af te lezen van
beeldschermen. Bij verstoringen, vertragingen
en calamiteiten wordt er wel omgeroepen.
Banners met 'Silent airport' lichten de reizigers
en andere bezoekers in over het 'stille' beleid.

Ryanair-vlucht klaar voor vertrek.

Nieuwe security lanes op Eindhoven Airport.

Nieuwe scanners
Een verbetering die merkbaar zal zijn voor alle
passagiers is de vervanging van de X-rayapparatuur en metaaldetectiepoorten door
geavanceerde CT-scanners (voor handbagage)
en securityscanners (voor passagiers). Sinds
half december zijn alle securitylanes voorzien
van de nieuwe apparatuur. De CT-machines
kunnen een gedetailleerd 360-gradenbeeld
maken van de handbagage. Dit betekent dat
passagiers vloeistoffen en elektronica in hun
handbagage kunnen laten. Het controleproces
verloopt hierdoor sneller en plezieriger, zowel
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Punctualiteit
De punctualiteit van de vluchten, de mate
waarin ze op schema binnenkomen en
vertrekken, is belangrijk voor alle partijen, van
airline tot passagier, van luchthaven tot
afhandelaar. Vandaar ook dat de On Time
Performance (OTP) een belangrijke KPI is. Veel
processen en overleggen zijn erop gericht deze
OTP op een hoog niveau te houden. Zo zijn in
2019 kritische processen en procesvertragende
onderdelen van de boardingprocedure onder
de loep genomen teneinde de omdraaisnelheid
van toestellen te verhogen. Het herverdelen van
taken en verantwoordelijkheden in de
afhandeling heeft tot een verbetering van de
boardingprocedure geleid.
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Het doel om de OTP niet verder te laten
teruglopen is over het volledige jaar echter niet
gehaald. Met name in het begin en het einde
van het jaar zijn de weersomstandigheden
(winterweer en mist) daarbij bepalend geweest.
De zomermaanden daarentegen kende een
stabilisering tot lichte verbetering van de OTP.
Over het hele jaar vertrok 69,4 procent van de
vluchten op tijd. Ons doel voor 2020 is een
OTP van minimaal 71 procent.

Prettig verblijven, vertrekken en arriveren
Reizigers willen meer en betere horeca- en
retailconcepten op Eindhoven Airport, blijkt
onder meer uit tevredenheidsonderzoeken. Om
aan hun wensen tegemoet te komen, werken
we aan uitbreiding van het aanbod. Een
opvallende aanwinst is het McDonald'srestaurant en bijbehorende McDrive, in het
nieuwe P1-gebouw aan het voorterrein.

Verstoringen
Zowel in het voor- als najaar heeft mist impact
gehad op vluchten van en naar Eindhoven
Airport. Dat heeft ook te maken met het huidige
Instrument Landing System (ILS) van de
luchthaven. Het ILS staat hoger op de agenda:
bij een upgrade naar een hogere categorie
zouden meer landingen en starts bij slecht zicht
mogelijk zijn.
Capi vernieuwde haar winkelformules op airside in
2019.

Mist had in het najaar van 2019 veel impact op het
vliegverkeer.

In oktober waren er diverse storingen in het
bagagebandsysteem; dat heeft geleid tot
vertragingen bij de check-in balies. In sommige
gevallen bleef bagage achter, die is
nagezonden. In samenspraak met de
leverancier een de afhandelaar zijn de
protocollen aangepast.
Vanwege de landelijke stikstofdiscussie zijn op
13 december ruim 400 boeren richting
Eindhoven Airport getogen. De aandacht in de
media was groot. De opschaling verliep goed,
waardoor de daadwerkelijke impact beperkt
bleef.

In de terminal, achter de security, zijn in april
Travel Plaza en Travel Luxury van de Capi-keten
geopend. Travel Plaza biedt de reiziger een ruim
aanbod van artikelen als parfums, cosmetica,
drank, boeken, magazines en elektronica.
Travel Luxury verkoopt luxere producten:
sieraden, horloges, zonnebrillen, tassen. De
nieuwe winkels vervangen de Shop & Fly van
B&S.
Swissport opende 2 december de Aspire
Lounge. Met deze 'executive lounge' willen we
inspelen op de behoefte van met name de
zakelijk reiziger. De businesslounge, op de
eerste verdieping achter de security, beschikt
over een snelle internetverbinding, een eigen
keuken, en een zelfbedieningsbuffet.
Hotel
Ons hotel, het Tulip Inn Eindhoven Airport, heeft
een goed jaar achter de rug. De
bezettingsgraad steeg van 76 naar 81 procent.
Het hotel is in december door de Louvre Hotels
Group uitgeroepen tot Hotel of the Year. Deze
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titel sleepte ons Tulip Inn al drie keer eerder
binnen.

Woezel & Pip
In de herfstvakantie hebben we extra aandacht besteed aan de jongste reizigers. Met een
Woezel & Pip-kidscampagne hebben we het reizen voor en met kleine kinderen nog
gemakkelijker en leuker gemaakt. Ze konden onder meer luisteren naar verhalen over de
twee hondjes, gingen met hen op de foto, en kregen een Woezel & Pip-paspoort. Er was
die week ook een securitylane speciaal voor de kinderen met hun ouders/begeleiders.

Parkeren en OV
Goede bereikbaarheid en voldoende
parkeergelegenheid op loopafstand zijn voor
veel mensen belangrijke redenen om voor onze
luchthaven te kiezen.
Op 1 oktober is het herbouwde multifunctionele
parkeergebouw opgeleverd. Voor Eindhoven
Airport is dit een belangrijke stap in de
kwaliteitsimpuls van het luchthavengebied. De
ingebruikname van het complex markeert

Multifunctioneel parkeergebouw P1 op het voorterrein van de luchthaven.
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namelijk de eerste stap in de metamorfose van
het voorterrein van Eindhoven Airport tot een
aangenaam verblijfsgebied.
Het P1 gebouw beschikt over 780
parkeerplaatsen en een Kiss & Ride-zone,
oplaadpunten voor elektrische auto’s, een
stalling voor 110 fietsen. Het herbergt ook een
ruime, overdekte OV-terminal, waar onder meer
de snelbussen van en naar Eindhoven hun halte
hebben. Daarnaast is in het gebouw een
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vestiging van McDonald’s met restaurant en
McDrive ondergebracht.
In 2019 heeft Eindhoven Airport de procedure
opgestart voor de bouw van een nieuwe P5
parkeergarage. Deze parkeergarage
compenseert het sluiten van de tijdelijke
parkeergelegenheid op Westfields in Oirschot.
Eindhoven Airport blijft voorstander van een
NS-intercitystation Eindhoven-Noord aan het
bestaande spoor Eindhoven-Den Bosch. Het
nut en de noodzaak van dit station zijn
onderwerp in de discussie over een mogelijke
verdere ontwikkeling van onze luchthaven in de
periode 2020-2030. We verwachten hierover
ook in 2020 geen besluitvorming. Verder wordt
gewerkt aan een hoogwaardig
openbaarvervoernetwerk in de regio Eindhoven,
waarin de luchthaven een belangrijk knooppunt
vormt.

Klanttevredenheid
Samen met operationele en commerciële
partners hebben we onszelf nadrukkelijk
gepositioneerd als klantgerichte luchthaven met
de klantbelofte Always Easy. De focus ligt op
onze faciliteiten en infrastructuur, de
klantgerichtheid van onze medewerkers en de
online omgeving die we klanten bieden. We
streven ernaar dat klanten tevreden zijn en bij
een volgende reis weer voor onze luchthaven
kiezen.
In 2018 hebben we met behulp van mystery
visits in kaart gebracht waar we het
klantcontact kunnen verbeteren. Samen met
partnerbedrijven Viggo en G4S zijn in 2019
trainingen gegeven om verbeterpunten in hun
dagelijks werk (extra) toe te kunnen passen.
Nieuwe mystery visits gaven een verbetering
aan van het klantcontact. Deze verbetering
kwam ook deels tot uiting in een verbeterde Net
Promotor Score.
Net Promoter Score (NPS)
De klanttevredenheid en -binding meten we op
basis van een Net Promoter Score (NPS). In
2019 scoorden we over het gehele jaar een
gemiddelde van 26 (2018: 24). Voor 2020
zetten we in op een NPS van minimaal 28. We
verwachten dat o.a. het vernieuwde voorterrein
en de nieuwe securityscanners gaan bijdragen
aan een nog positievere klantbeleving.

Overdekte busperrons in het nieuwe P1 gebouw.

Hop-on, take-off
Eindhoven Airport wil ook het gebruik van het
openbaar vervoer van en naar de luchthaven
stimuleren. Daarom zijn we in het voorjaar
samen met de OV-partners NS en Hermes de
campagne 'Hop-on, take-off' gestart.
Passagiers uit heel Brabant kunnen voor 9 euro
per persoon met trein en bus naar de
luchthaven reizen. Passagiers uit andere
provincies betalen voor de reis naar Eindhoven
Airport 17 euro per persoon. De deelnemers
kunnen bovendien gebruikmaken van de ‘fast
track’ door de security.
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De luchthaven als goede buur
Bij alles wat we doen houden we in het vizier wat onze activiteiten betekenen voor
onze 'buren' in de Brainportregio – in positieve en negatieve zin. We willen dat de regio
Eindhoven en omstreken zoveel mogelijk profijt heeft van de luchthaven en zo min
mogelijk hinder ondervindt.

Om tot de juiste keuzes te komen, steken we
de hand uit naar de buren en gaan we in
gesprek met direct belanghebbenden.
Eindhoven Airport stelt zich op als een
benaderbare, open, uitnodigende organisatie.

zorgen dat de luchthaven onze regio nóg beter
maakt.

Wat hebben we bereikt in
2019?
Beperken geluidsbelasting
Een van de onderwerpen waar we ons hard
voor maken is beperking van geluidsoverlast.
We zijn hierover in gesprek met de
luchtvaartmaatschappijen. We gaan ons
prijsbeleid zo inrichten dat vlootvernieuwing
(stillere en schonere vliegtuigen) wordt
gestimuleerd.

Eindhoven Airport te gast bij BVM2-bijeenkomst,
december 2019.

We betrekken de omgeving intensiever bij de
luchthaven. We zijn vertegenwoordigd in alle
relevante overlegtafels. Naast de reguliere
overleggen aan de Uitvoeringstafel Eindhoven
Airport (en de onderliggende werkgroepen), de
Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019 en het
bijwonen van alle overleggen die waren
georganiseerd in het kader van de Proefcasus
hebben we in 2019 individuele gesprekken
gevoerd met omwonenden en dorpsraden.
Verder benaderen we onze stakeholders
proactief om scherper te krijgen wat de voor
hen belangrijke thema’s zijn en om informatie te
delen. We zoeken nog meer dan voorheen de
samenwerking om met alle betrokkenen uit de
regio, inclusief de omwonenden, ervoor te

2019 was ook het jaar van de afronding van de
Proefcasus Eindhoven Airport en het
daaropvolgende advies van 'verkenner' Van
Geel. Geluidsreductie is daarin leidend: eerst
moet de geluidsbelasting van het vliegverkeer
minder worden, pas daarna zal ruimte ontstaan
voor eventuele groei in aantallen
vliegtuigbewegingen. De duurzame en
kwalitatieve ontwikkeling van onze luchthaven in
de periode tot 2030 staat centraal. Zie voor
meer informatie, 'Ontwikkelingen die ons
raken'.
Een aandachtspunt in het advies zijn de
geplande landingen in de late avond. Eindhoven
Airport heeft in lijn met het advies toegezegd
zich in te spannen om zo snel als mogelijk de
geplande landingen na 23.00 uur te schrappen.
Geplande starts na 23.00 uur waren al niet
toegestaan. De geplande landingen na 23.00
uur zijn niet meer toegestaan vanaf het
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winterseizoen 2020. Samen met de betreffende
luchtvaartmaatschappij (Transavia) zijn we eind
2019 gestart met de uitwerking van een plan
om de operationele gevolgen van deze
hinderbeperkende maatregel op te vangen.
Eindhoven Airport had tot en met 2019 een
vergunning waarbinnen groei kon plaatsvinden
tot 43.000 vliegtuigbewegingen binnen de in
het Luchthavenbesluit Eindhoven vastgelegde
civiele geluidsbelasting van 10,3 km2 van de
35Ke zone en bijbehorende civiele
geluidscontour. In 2019 heeft Eindhoven Airport
het aantal vliegtuigbewegingen op eigen
initiatief gematigd tot 41.500. Voor 2020 en
2021 is eind 2019 een nieuwe
medegebruiksvergunning afgegeven door het
ministerie van Defensie in samenspraak met de
minister van IenW. Het aantal
vliegtuigbewegingen zal in deze jaren worden
bevroren op 41.500 per jaar, binnen de
grenswaarde voor de civiele geluidsbelasting
van 10,3 km2 van de 35Ke zone (en
bijbehorende contour).

presentaties zijn terug te vinden op
samenopdehoogte.nl.
Stille en schone vliegtuigen
De Hongaarse luchtvaartmaatschappij WizzAir
is in april 2019 op de route EindhovenBudapest gaan vliegen met de Airbus A321
NEO. Dit nieuwe toestel vervangt de Airbus
A321 CEO. Het NEO-type stoot ruim 50
procent minder CO2 uit dan de CEO. De
uitstoot van stikstofmonoxide/stikstofdioxide
komt ongeveer 43 procent lager uit. Verder
verbruikt het toestel ongeveer 16 procent
minder kerosine. We verwachten dat de
luchtvaartmaatschappijen op Eindhoven Airport
meer en meer met stillere en schonere
vliegtuigen gaan vliegen. Dit willen we ook
stimuleren door bijvoorbeeld een prikkel in te
bouwen in de havengelden: zo kunnen
luchtvaartmaatschappijen korting krijgen als ze
met de meest schone en stille vliegtuigen op
Eindhoven Airport vliegen.

Vliegroutes
In 2019 is de Uitvoeringstafel verder gegaan
met monitoring van route 1b, de uitvliegroute
naar het zuidwesten over Wintelre, en heeft een
evaluatie plaatsgevonden van de route tussen
Eersel en Steensel. Vanwege de behaalde
resultaten van route 1b is ook voor de route
tussen Eersel en Steensel gekozen om een
aanpassing te doen in het Aeronautical
Information Publication (AIP) zodat de
vliegtuigen beter op de nominale lijn (de hartlijn)
van de route vliegen. Begin 2020 zal een
evaluatie van deze wijziging plaatsvinden.
Masterclass geluid
Op 4 juli 2019 heeft op de Vliegbasis Eindhoven
de Masterclass Geluid plaatsgevonden. De
presentaties waren in handen van het ministerie
van IenW, het NLR (Nederlands Lucht- en
Ruimtevaartcentrum) en adviesbureau To70. De
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De kenmerkende groen-getinte turbomotor van een
Airbus A321 NEO.
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Communicatie met de
omgeving
We hebben in 2019 op verschillende manieren
contact gezocht met de burgers, bedrijven en
organisaties in de regio. We willen zoveel
mogelijk informeren over onze activiteiten en
plannen. Ook vragen we nadrukkelijk om
reacties om op de hoogte te blijven van wat er
leeft.

ook feedback geven. We zijn de eerste
luchthaven in Nederland die een app heeft die
speciaal is gericht op de omwonenden. In de
app zijn diverse zeer actuele gegevens te
volgen, worden peiligen gedaan en wordt ook
naar de toekomst gekeken. Zo zijn sinds
1 december ook de verwachtingen per dag
voor de baanrichting en routes te raadplegen.
Gebruikers worden uitgenodigd aan te geven
hoe ze zelf het geluid in hun buurt ervaren.
Hindermeldingen kunnen niet worden gedaan
via de app. Dat gaat via de website
samenopdehoogte.nl.

De maandelijke pagina in de regionale huis-aanhuisbladen bereiken meer dan 200.000 huishoudens.

De BurenApp geeft ook inzicht in het te verwachten
vliegverkeer.

BurenApp
Op 1 mei hebben we de BurenApp gelanceerd.
In deze app (in de Apple App Store en Google
Play Store) zijn nieuws en achtergronden over
Eindhoven Airport te vinden. Gebruikers kunnen

Huis-aan-huisbladen
We zijn in september begonnen met een
voorlichtingscampagne via de huis-aanhuisbladen in de regio. Elke laatste woensdag
van de maand brengen we een
informatiepagina over de luchthaven in Groot
Eindhoven, het Veldhovens Weekblad, de
Kempenaer, Groeiend Best, de Schakel, de
Parel van Brabant, het Oirschots Weekjournaal
en het Valkenswaards Weekblad.

Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2019 / 35

Voorwoord / Over ons / Strategie / Verbinden / Buren / Entree / Proeftuin / Bedrijfsvoering / Resultaat / Governance / Jaarrekening

Rondleidingen op de luchthaven voor omwonenden.

Kijkje achter de schermen
Om de band met de omwonenden te
versterken, hebben we ze uitgenodigd voor een
informatiebijeenkomst op de luchthaven. De
bijeenkomst op zaterdag 16 november werd
afgesloten met een rondleiding. De
belangstelling was groot: alle dertig beschikbare
plekken waren gereserveerd. Het was voor het
eerst sinds lange tijd dat Eindhoven Airport
rondleidingen voor omwonenden organiseerde.
Dit initiatief zal worden voortgezet in 2020 met
meerdere bijeenkomsten.
Leefbaarheidsfonds
Eindhoven Airport is een van de vier financiers
van het Leefbaarheidsfonds, dat is
ondergebracht bij de Stichting Leefbaarheid
Luchthaven Eindhoven. In 2019 is het totaal
aantal gehonoreerde projecten uitgekomen op
elf. Daartoe behoren onderzoeksprojecten naar
luchtemissies en slaapkwaliteit, het opknappen
van een dierenweide, en financiële
ondersteuning van activiteiten van Beraad
Vlieghinder Moet Minder. Tot nu toe heeft de
stichting ruim 400.000 euro bijgedragen aan
projecten die de leefbaarheid van de omgeving
van de luchthaven bevorderen. Voor meer
informatie over de projecten en de stichting zie
samenopdehoogte.nl.
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Steun aan projecten en instellingen
Onze betrokkenheid met de omgeving tonen
we op uiteenlopende wijzen. Eindhoven Airport
sponsort of ondersteunt goede doelen,
projecten, instellingen en regionale activiteiten.
In 2019 ging het onder meer om PSV, Brabant
Sport, VisitBrabant, Formule E Eindhoven, de
Van Gogh Foundation, het Muziekgebouw, het
Ronald McDonaldhuis, Stichting Steun De Eik
en Liberation 040.
Ook onze medewerkers willen bijdragen aan
een beter leven en een mooiere toekomst voor
anderen. Zo hebben dit jaar twintig collega’s de
handen uit de mouwen gestoken voor
Polvokamp, een stichting die jeugdkampen
organiseert voor minderbedeelde kinderen uit
de regio. Ze hebben bomen geschild,
boomstammen geschuurd, gaten gegraven en
daarmee een speeltoestel en insectenhotel voor
de kinderen gebouwd.

Medewerkers renoveren speeltoestellen voor
Polvokamp.
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De luchthaven als waardige entree
Voor buitenlandse bezoekers die landen in Eindhoven, is de luchthaven de eerste
kennismaking met de stad en de regio. Ons doel is dat de bezoekers het
onderscheidende van de regio direct kunnen zien en voelen: dit is niet een willekeurige
luchthaven, dit is de luchthaven van de regio die faam heeft verworven met een
technologie-industrie van topklasse, met interieur- en industrieel design dat de hele
wereld over gaat.

Daar hoort een luchthaven bij waar de regio
trots op is: een waardige entree, als
uitnodigend visitekaartje. Die entree naar de
regio is meer dan louter symbolisch. We willen
een state-of-the-art luchthaven zijn.
Vooroplopend in innovatie, design,
duurzaamheid en gastvrijheid, gebruikmakend
van de expertise die de regio zelf heeft.

Eindhoven Airport is de gateway naar
Eindhoven en omstreken.

Wat hebben we bereikt in
2019?
Uitnodigend voorterrein
In 2019 zijn we begonnen met de herinrichting
van het buitenterrein. Zo geven we de entree

De herinrichting van het voorterrein van de luchthaven wordt in april 2020 opgeleverd.
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naar de terminal een gastvrijere uitstraling:
autoluw, duurzaam en groen. Na de opening op
1 oktober van het multifunctionele
parkeergebouw P1 is direct gestart met de
verdere verfraaiing van het voorterrein en de
Airport Boulevard. Het gaat om de openbare
ruimte van parkeerplaats P4 (lang parkeren) tot
aan de terminal.
Bereikbaar en toegankelijk
Eindhoven Airport maakt onderdeel uit van een
bedrijvengebied dat zich verder wil ontwikkelen.
Daar willen we aan bijdragen. Een van de
cruciale factoren is de verbetering van de
infrastructuur. Het sterk gegroeide aantal
reizigers op Eindhoven Airport heeft een
toename van het verkeer veroorzaakt. Niet
alleen de wegeninfrastructuur in de directe
omgeving wordt daardoor (over)belast, ook op
het bedrijventerrein rond Eindhoven Airport en
het aangrenzende Flight Forum is de
verkeersdruk hoger door toegenomen
bedrijfsactiviteiten. In 2019 is de gemeente

Eindhoven begonnen met de verbreding van de
Anthony Fokkerweg; daarmee zal de
bereikbaarheid van Bedrijventerrein Eindhoven
Airport verbeteren.
Gezamenlijke gebiedsvisie
Het gebied rondom de luchthaven is toe aan
vernieuwing. Eindhoven Airport, vliegbasis
Eindhoven, Flight Forum, provincie NoordBrabant en de gemeente Eindhoven hebben
begin 2019 afgesproken het gebied
aantrekkelijker en beter bereikbaar te maken. In
opdracht van de vijf partijen zijn in workshops
diverse scenario's ontwikkeld. Op basis
daarvan wordt een visie voor het gebied
opgesteld, die de leidraad zal vormen voor
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Bij de
planning wordt rekening gehouden met
duurzaamheid en innovatie.
In november 2019 is het eerste concept van de
gebiedsvisie aangeboden aan het

De Luchthavenweg speelt een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Eindhoven Airport.
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bestuursteam gebiedsvisie. De uitwerking
daarvan volgt naar verwachting in 2020.
Collega’s maken kennis met de regio
Half oktober was het Economic Committee van
de Airport Council International (ACI) op bezoek
in Eindhoven. Tijdens de bijeenkomst,
georganiseerd door diverse partners in de
regio, is onder meer gesproken over
economische ontwikkelingen, trends in de

luchtvaart, en beleid inzake luchthavengelden.
De leden kregen na de vergadering een
compleet plaatje van de stad en de
Brainportregio te zien. Eerst was er een city
tour, daarna hebben we met inspirerende
beelden in 360-graden restaurant Dinner in
Motion, Eindhoven Airport kunnen presenteren.
Het gezelschap is in de spelersbus van PSV
ook meegenomen naar de automotive campus
in Helmond.

Seminar over bereikbaarheid Brainport
Eindhoven Airport was 31 januari 2019 gastheer van het seminar Brabant On Track,
georganiseerd door werkgeversvereniging VNO-NCW. Ondernemers en bestuurders
bespraken de bereikbaarheid van de Brainportregio – over de weg, het spoor, het water
en door de lucht. Onze toenmalige algemeen directeur Joost Meijs was een van de
sprekers.
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De luchthaven als inspirerende proeftuin
De regio Eindhoven is een ecosysteem van onderwijsinstellingen, multinationals, mkbbedrijven en startups die samen werken aan ideeën en technologische oplossingen op
het gebied van gezondheid, mobiliteit, energie en design. En met succes: het unieke
vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven trekt talenten en investeerders uit de hele
wereld.

Die bron van kennis boren we aan. Eindhoven
Airport wil innovatieve krachten in de regio bij
elkaar brengen. Onze luchthaven kan als
proeftuin dienen voor kennisbedrijven in de
regio: in deze kleine 'stad’ kunnen op een
gecontroleerde manier innovaties worden
getest. We willen een inspiratiebron zijn voor
nieuwe oplossingen. Ook op deze manier
kunnen we een katalysator voor de Brainport
zijn.

Wat hebben we bereikt in
2019?
Innovatieve doorstroom passagiers
We zijn in eind februari een samenwerking
aangegaan met TU/e (Eindhoven University of
Technology). De bundeling van krachten en
expertise past bij de kwaliteitsslag die
Eindhoven Airport aan het maken is. We richten
ons op het verder optimaliseren van de
luchthavenprocessen. In het eerste concrete
project onderzoeken vijf masterstudenten van
TU/e SURE Innovation hoe Eindhoven Airport
de doorstroom van de verschillende type
passagiers, wachtend voor de securitycheck,
kan versnellen en vergemakkelijken. Dit
gebruikmakend van de nieuwste technologieën.
Het project heeft tien weken geduurd. We gaan
samen met de TU/e onderzoeken hoe we een
vervolg kunnen geven aann dit project.
Tijdslot voor security
We hebben in augustus samen met

medewerkers van Schiphol een test gedaan
met zogenoemde tijdslots voor de
securitylanes. Net als andere luchthavens
zoeken we naar innovatieve manieren om de
stroom van vertrekkende reizigers bij te kunnen
sturen; zo willen we voorkomen dat te veel
mensen tegelijkertijd door de controle willen.
Doorgaans ligt de focus op het vergroten van
de securitycapaciteit, maar in deze pilot
zochten we naar alternatieve oplossingen. Per
tijdslot van tien minuten kregen maximaal 25
vertrekkende passagiers na het inchecken
toegang tot de 'fast-track' en een aparte
securitylane. De pilot op 14 augustus stemde
ons tevreden. 95% van de benaderde
passagiers (349) deden mee. Ze gaven aan dat
ze een individueel tijdslot prettig vonden. De
indruk was dat het tijdens de geplande piek op
die ochtend minder druk was. In 2020 gaan we
met de TU/e bekijken hoe we deze werkwijze
kunnen uitbreiden.
Kerosine besparen
In september was Eindhoven Airport het toneel
van een experiment door Transavia en
studenten van de TU Delft en de Universiteit
van Amsterdam. Voorafgaand aan vijf vluchten
werd op vrijwillige basis het gewicht van de
passagiers gemeten. Doel van het onderzoek
was of er door een exactere bepaling van het
gewicht van passagiers minder kerosine per
vlucht nodig is. Dat bespaart gewicht en dus
CO2-uitstoot.
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Een van de interactieve installaties van het Eindhoven Museum op Eindhoven Airport.

Fietsen door de tijd
Ook 'Bike to the Future' is een samenwerking met TU/e. Dit is een interactieve installatie
van studenten die half juni was te zien in de terminal. Belangstellenden konden door de
tijd fietsen en verschillende voertuigen uit verleden en heden voorbij zien komen.
Daarnaast was er ook een interactieve spelautomaat. Om het spel te kunnen spelen op
deze 'Coöperatie Installatie', moest worden samengewerkt met anderen. De automaat
presenteerde vervoersinnovaties van toen en nu. De twee installaties in de terminal waren
een initiatief van het Eindhoven Museum. Met zijn interactieve concept Museum door de
Stad toont het museum gedurende drie jaar op uiteenlopende plekken interactieve
installaties.
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Onze verantwoorde bedrijfsvoering
Welke ontwikkeling we als luchthaven ook doormaken, vooropstaat dat we zo
verantwoord mogelijk handelen. Onze focus ligt op veiligheid en duurzaamheid. We
zijn verder een mens- en prestatiegerichte organisatie en voeren een solide financieel
beleid dat is gericht op waardecreatie voor de lange termijn.

Veiligheid
Capaciteit beveiliging
In 2019 zijn alle securitylanes van het
securityfilter voor passagiers voorzien van
nieuwe apparatuur. Een groot voordeel van de
nieuwe scanners is dat passagiers vloeistoffen
en laptops in de handbagage kunnen laten. De
eerste ervaringen met de nieuwe apparatuur
zijn boven verwachting, waardoor het filter als
geheel voldoende capaciteit heeft voor de
komende jaren. We zijn de eerste luchthaven
ter wereld die volledig is uitgerust met deze
nieuwste apparatuur.

de ontwikkeling van de luchthaven. Besloten is
om in rapportages en in de ambities verder te
kijken dan vliegveiligheid en de terminal. In lijn
met Royal Schiphol Group streven we naar nul
ernstige incidenten. Om de bredere ambitie ook
daadwerkelijk invulling te kunnen geven, is
besloten de safetyorganisatie uit te breiden. De
verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van
2020 daadwerkelijk is geregeld.
De veiligheid en beveiliging van mensen en
middelen op de luchthaven zijn het fundament
onder onze operationele activiteiten. In 2019
zijn weer flinke stappen gezet vanuit de
overtuiging dat het altijd beter kan.

Voor volgend jaar staat nog een aantal
verbeteringsprojecten voor de security op de
rol. We gaan een apart securityfilter voor
personeel creëren en de Hoofddoorlaatpost
uitbreiden. Ook gaan we onder de projectnaam
'Zen-security' werken aan een prettigere en
rustigere beleving bij de security. De oplevering
staat gepland voor het derde kwartaal 2020.
Veiligheidsmanagement
Het Veiligheidsmanagement Systeem draagt bij
aan de borging van de fysieke veiligheid op de
luchthaven. Het onderkennen van trends, de
analyse van voorvallen en de implementatie van
verbeterpotentieel zijn daarbij van groot belang.
De focus is primair gericht op voorvallen waarbij
Eindhoven Airport verantwoordelijk is voor de
vastlegging en opvolging.
In 2019 hebben we de safetyambitie en organisatie herijkt zodat deze goed aansluit bij
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Impressie van de regionale Full Skill-oefening bij
Eindhoven Airport.

Leren (van voorvallen) en oefenen zijn van grote
waarde. Op 13 april 2019 heeft de
Veiligheidsregio in navolging van wettelijke
verplichtingen de grote operationele oefening
'Full skill' georganiseerd. Een incident (het
neerstorten van een toestel van Turkish Airlines
op Schiphol in 2009) is zo getrouw mogelijk
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nagespeeld, zodat alle operationele partijen hun
processen konden oefenen. Honderden
hulpverleners en acteurs deden mee.
Eindhoven Airport was hierbij intensief
betrokken en kon het vernieuwde

calamiteitenplan direct inzetten. We hebben
geconstateerd dat de aandacht voor opleiding,
training en evaluatie vruchten heeft afgeworpen.
In 2020 gaan we verder met het trainen van de
calamiteitenorganisatie.

Ons ultieme doel: nul veiligheidsincidenten
We geven om mensen die bij ons werken, voor ons werken of ons bezoeken. Het is onze
overtuiging dat ongevallen zijn te voorzien en te voorkomen.

Airport Operations controleert de naleving van
veiligheidsregels op het platform van Eindhoven
Airport.

Veiligheid luchtzijde
In 2019 zijn er geen civiele luchtvaartongevallen
geweest, wel zijn er twee grondincidenten
geweest. In beide gevallen ging het om een
klapband van een civiel commercieel vliegtuig.
Alle inzittenden van de toestellen konden op
reguliere wijze uitstappen. Er waren geen
gevolgen voor ander vliegverkeer.

Om de veiligheid van de luchthaven continu te
verbeteren, stellen we samen met Vliegbasis
Eindhoven jaarlijks veiligheidsdoelstellingen
vast. In 2019 zijn twee van de vier
doelstellingen niet gehaald. Dit waren ondanks
de extra aandacht en maatregelen -net als in
2018- de doelstellingen die betrekking hebben
op vogelaanvaringen en ‘pushback’-afwijkingen
waarbij een vliegtuig niet werd verplaatst naar
de positie waartoe opdracht was gegeven.
Wat betreft de vogelaanvaringen zullen we in
2020 een andere insteek kiezen en minder
inzetten op verschraling van de vegetatie in het
terrein. En bij de ‘pushback’-afwijkingen kunnen
we constateren dat ze in bijna alle gevallen
geen directe gevolgen hadden voor de
veiligheid. Twee keer was er echter wel een
botsingsrisico. Het onderwerp blijft alle
aandacht houden in 2020.
Met betrekking tot de 'runway incursions'
(incidenten waarbij vliegtuigen of andere
voertuigen op een start- of landingsbaan rijden,

Veiligheidsdoelstellingen 2019

Target 2019

Score 2019

Score 2018

Aantal vogelaanvaringen

0,70

0,92 (absoluut 50)

0,73 (absoluut 37)

Aantal runway incursions

0,20

0,15 (absoluut 8)

0,20 (absoluut 10)

Aantal pushback-afwijkingen*

2,50

2,73

2,66

Aantal incidenten voertuig en/of mens op platform EA (ernst CAT 2 of

52

16

-

Per 1.000 vliegbewegingen

lager)**
Cijfers in de tabel betreffen de totale cijfers van Luchthaven Eindhoven (dus civiel en militair) m.u.v. *: deze zijn per vertrek civiel en **: is het aantal voorvallen op
het civiele platform.
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terwijl dat niet is gewenst of toegestaan) is
zowel absoluut als relatief een daling
gerealiseerd. Het verlagen van het aantal
kleinere incidenten op het platform was een
nieuwe doelstelling in 2019. Met deze focus
willen we onder meer voorkomen dat er
ernstige ongevallen plaatsvinden. Deze
doelstelling is ruimschoots gehaald.
Los van de doelstellingen die samen met de
vliegbasis zijn opgesteld, heeft Eindhoven
Airport zelf haar veiligheidsambitie opnieuw
vastgesteld. De focus is verbreed naar alles wat
er op de luchthaven gebeurt. Hierbij hebben we
gekeken naar de ontwikkelingen en kennis op
het gebied van veiligheid binnen de Schiphol
Group. Om hier verder invulling aan te geven,
zal begin 2020 de safetyorganisatie met twee
fte worden uitgebreid.

Duurzame luchthaven
De ambitie van Eindhoven Airport reikt verder
dan de afspraken. Wij achten het haalbaar om
de CO2-uitstoot op de luchthaven al in 2030
terug te brengen tot nul, onder meer door het
gebruik van groene elektriciteit en groen gas.
De volgende stap is het verduurzamen van de
mobiliteit op de luchthaven door elektrische
voertuigen en transportmiddelen in te zetten.
Eindhoven Airport behoort tot de leidende
duurzame luchthavens van Europa. In 2019 zijn
we voor het zesde jaar gecertificeerd als ‘Level
3+ Neutrality’: het hoogst haalbare niveau van
het Airport Carbon Accreditation programma
van ACI Europe (Airports Council International).
Dit keurmerk bevestigt dat de luchthaven CO2neutraal opereert.

Duurzaamheid
Luchthavenactiviteiten hebben een impact op
de leefomgeving. Eindhoven Airport houdt de
vinger aan de pols waar het gaat om de
leefbaarheid voor mensen die wonen en werken
in de regio. Een belangrijk onderwerp is
terugdringing van uitstoot van CO2, (ultra)fijnstof
en stikstof. Voor geluidhinderbeperking, zie 'De
luchthaven als goede buur'.
Net-Zero 2050
Eindhoven Airport heeft tijdens het jaarlijkse
Europese congres van de Airport Council
International (ACI) op Cyprus in juni de
overeenkomst Net-Zero 2050 ondertekend. In
totaal hebben 194 luchthavens uit 24 Europese
landen zich gecommitteerd aan de
terugdringing van de CO2-uitstoot tot nul in
uiterlijk het jaar 2050. Het besluit dat op Cyprus
is genomen is een belangrijke stap in de
klimaatacties door de Europese
luchthavenindustrie. Met Net-Zero 2050
verlagen de deelnemende luchthavens de CO2uitstoot de komende drie decennia met in totaal
3,46 miljoen ton.
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We hebben in 2019 nieuw beleid opgesteld
voor leaseauto’s; die moeten voortaan 100%
elektrisch zijn, net als de operationele
voertuigen die we in eigendom hebben. In 2020
doen we onderzoek naar de verduurzaming van
de noodstroomaggregaten die nu nog op diesel
draaien. Verder gaan we samen met onze
partners op de luchthaven een actieplan
opstellen voor al het
grondafhandelingsmaterieel: doel is om dat in
2030 dit in zijn geheel uitstootvrij te hebben.
We verminderen de CO2-uitstoot op onze
luchthaven met opwekking van eigen energie
en hergebruik in plaats van neutraliteit door
compensatie met certificaten. In totaal heeft
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Eindhoven Airport ruim 2.160 ton CO2
gereduceerd ten opzichte van 2013. Onze
eigen verwachte restuitstoot (246 ton CO2)
compenseren we met een klimaatproject in
Tanzania dat voorziet in de plaatsing van
biogasinstallaties voor lokale huishoudens.
Deze huishoudens worden gestimuleerd de
overstap te maken van koken op open vuur
naar koken op biogas.
Eindhoven Airport heeft de doelstelling om in
2020 40 procent minder CO2 per passagier uit
te stoten ten opzichte van 2013 (0,71 kg CO2
per passagier). Dit is met 94 procent in 2019
(0,04 kg CO2 per passagier) inmiddels al
ruimschoots gehaald.
In 2019 is het nieuwe contract met Eneco
ingegaan voor de levering van gas uit 100
procent hernieuwbare bronnen. De gaslevering

voor Eindhoven Airport bestaat nu voor 100
procent uit groen gas. De elektriciteit van
Eindhoven Airport was al 100 procent groen.
Klimaatafspraken in de sector
Eindhoven Airport is actief betrokken bij de
uitwerking van het actieplan 'Slim en
Duurzaam' opgesteld door twintig
toonaangevende transportorganisaties en
kennisinstellingen in Nederland. Met concrete
acties in het komende decennium wil de sector
de CO2-uitstoot met 35 procent beperken: de
uitstoot mag in 2030 niet uitkomen boven
11,3 miljoen ton (in plaats van de verwachte
17,3 miljoen bij het uitblijven van actie).
Eindhoven Airport neemt ook deel aan de
Duurzame Luchtvaarttafel, waar de partijen in
het kader van het nationale klimaatakkoord
overleggen over doelen en maatregelen op de
lange termijn voor de luchtvaart.

Zonnepanelen als energiebron voor vliegtuigtrappen.
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De thema's van het actieplan 'Slim en Duurzaam'

•
•
•
•
•
•
•

Het optimaliseren van vliegroutes en procedures
Het stimuleren van schonere vliegtuigen (via luchthavengelden)
De inzet van duurzame brandstof
Radicale vlootvernieuwing
Inzet van duurzaam vervoer zoals trein op korte afstanden
Emissieloze luchthavens
Snel en efficiënt vervoer van en naar luchthavens

De partijen die zijn betrokken bij de Duurzame
Luchtvaarttafel en het sectorplan 'Slim en
Duurzaam' hebben de ambitie geformuleerd
om in 2030 14 procent bijmenging van
duurzame luchtvaartbrandstof te realiseren. De
bedoeling is uiteindelijk dat afspraken worden
gemaakt op minimaal Europees niveau.
Eindhoven Airport neemt een initiërende rol
door samenwerking te zoeken met fabrikanten,
leveranciers en luchtvaartmaatschappijen. om
de mogelijkheden voor de inzet van schone
brandstoffen op Eindhoven Airport te
onderzoeken.
Verder bekijken we, in lijn met het nationale
programma van de Duurzame Luchtvaarttafel,
de mogelijkheid om CO2-uitstoot te gaan
beprijzen en/of tijdelijk te compenseren. Ook
gaan we onderzoek doen naar duurzame en
hinderbeperkende maatregelen (bijvoorbeeld
'precision based navigation' en elektrisch
taxiën).
Circulaire economie
Om de levensloop van materialen te verlengen,
schakelt Eindhoven Airport zoveel mogelijk over
op circulair gebruik. We gaan bewust om met
grondstoffen en materialen. Eindhoven Airport
heeft de ambitie om in 2030 nul procent afval te
hebben en 50 procent minder natuurlijke
grondstoffen te gebruiken.
Een deel van het afval is afkomstig van de
vliegtuigen. Samenwerking met airlines is dus
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noodzakelijk. In navolging van TUI is ook
Transavia een pilot begonnen met het
gescheiden inzamelen van het afval. Op de
luchthaven is een aparte ruimte hiervoor
ingericht en zijn extra containers geplaatst.
Eind 2019 komen we gezamenlijk uit op een
afvalscheiding van 21%. We hebben dus nog
een lange weg te gaan. Om beter inzicht te
krijgen in onze afvalstromen zullen we in 2020
onderzoek laten doen. Op basis daarvan
kunnen we de juiste maatregelen nemen.
Ketenverantwoordelijkheid
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
hebben we ook verankerd in onze
inkoopprocessen. We verwachten van onze
leveranciers dat ze ondernemen met respect
voor de belangen van mens, milieu en
omgeving. En dat ze aantoonbare inspanningen
leveren om sociale winst en milieuwinst te
boeken.
Het is cruciaal dat partners in de keten elkaar
scherp houden. Eindhoven Airport gaat daarom
een kritische, constructieve dialoog aan en
haalt inspiratie uit concrete plannen, initiatieven
en innovaties van haar partners en leveranciers
die passen bij ons beleid op het gebied van
duurzaamheid en leefbaarheid. We hebben
onze maatschappelijke thema’s opgenomen in
onze leverancierscode. Bij inkoopprocessen
komen de thema’s terug bij het bepalen van de
criteria voor gunning. Twee keer per jaar vindt
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het Partner Milieu Overleg plaats; daarin staat
het thema duurzaamheid & milieu centraal.

Ketenpartners van Eindhoven Airport.

Eindhoven Airport hanteert waar mogelijk het
principe van 'social return' als gunningcriterium.
Zo kunnen we samen met partners meer
werkgelegenheid creëren voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt
De krappe arbeidsmarkt zal voorlopig een punt
van aandacht, voor onszelf en ook voor andere
partijen op Eindhoven Airport, blijven. De
betrokken partners kijken naar nieuwe
mogelijkheden om de capaciteitsbehoefte goed
in te vullen en zoeken actief meer
samenwerking. We kijken ook hoe Eindhoven
Airport extra kan bijdragen, bijvoorbeeld door
het aantrekkelijker maken van de
werkomgeving. Zo hebben we in 2019 voor
zowel eigen medewerkers als voor
medewerkers van partners de
fietsenstallingcapaciteit vergroot. Voor 2020
staat een upgrade van de kantine in de terminal
gepland.

Mens- en prestatiegerichte
organisatie
Om onze ambities te kunnen verwezenlijken,
hebben we de optimale inzet van alle
medewerkers nodig. We streven naar een
goede balans tussen presteren en waarderen.
De HR-visie en -ambitie biedt het management
en de gehele organisatie handvatten om dit
concreet vorm te geven. Onze speerpunten zijn
samenwerken, waardering, duurzame
inzetbaarheid, ontwikkeling en beloning.
Medewerkerstevredenheid
Uit ons medewerkerstevredenheidsonderzoek
van eind 2019 blijkt dat het overall rapportcijfer
is gestegen, van een 7,2 naar een 7,9. We
hebben in 2019 onder meer veel energie
gestoken in leiderschapsontwikkeling en een
vitaliteitsprogramma. In 2020 gaan we een
afgeleide van het ontwikkelprogramma voor
managers uitrollen over de gehele organisatie.
Alle medewerkers gaan dit volgen. Dit moet
bijdragen aan onze visie op ontwikkeling en
duurzame inzetbaarheid. We gaan ook een
nieuw functiehuis en salarissystematiek
implementeren.

De receptie van het kantoor van Eindhoven Airport.

Personeelssamenstelling
Eindhoven Airport had eind 2019 68
medewerkers (63,0 fte) in dienst, Eindhoven
Airport Hotel 18 (15,8 fte). Dit is inclusief
medewerkers met een tijdelijk contract en
exclusief oproepkrachten en stagiaires. Het
totaal fte is het afgelopen jaar gestegen van
66,8 naar 78,8.
Diversiteit
De man/vrouw-verhouding binnen Eindhoven
Airport N.V. is in 2019 volledig in evenwicht: 34
mannen en 34 vrouwen. Het leadership team
(inclusief directie) bestaat uit vier mannen en
twee vrouwen. Bij het hotel werken zeventien
vrouwen en één man. De Raad van
Commissarissen bestond eind 2018 uit vier
mannen en één vrouw.
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Verzuim
Het verzuim onder de medewerkers van
Eindhoven Airport N.V. daalde in 2019 tot 3,0
procent (2018: 5,0).
Medezeggenschap
De ondernemingsraad heeft in 2019, het
tweede jaar van zijn bestaan, vier keer
vergaderd met de bestuurder.
Organisatiestructuur
In 2019 hebben wijzigingen plaatsgevonden in
de organisatiestructuur van Eindhoven Airport
N.V. Na het vertrek van de algemeen directeur
en twee managementteamleden is besloten
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een Leadership Team op te richten dat
verantwoordelijk is voor de strategische
beslissingen. In dit Leadership Team is de
tweehoofdige directie vertegenwoordigd,
aangevuld met vier afdelingshoofden, die
binnen de organisatie zijn doorgegroeid. De
afdeling Digital & IT is losgekoppeld van afdeling
Finance & Procurement en is een zelfstandige
afdeling geworden. Datzelfde geldt voor de
afdelingen Communications (voorheen
onderdeel van Bestuurlijke Zaken) en Aviation
Development & Partnerships, dat voorheen
onderdeel was van Commerciële Zaken (nu
Consumer & Real Estate).
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Resultaat van onze bedrijfsvoering
Eindhoven Airport voert een solide financieel beleid gericht op waardecreatie voor de
lange termijn. Onze investeringen financieren we zelfstandig. Uitgangspunt is dat we
economische waarde creëren voor onze aandeelhouders en dat financiële
stakeholders van Eindhoven Airport erop vertrouwen dat we investeringsrisico’s
kunnen dragen.

Solvabiliteit
Eindhoven Airport heeft een gezond percentage
eigen vermogen, gezien de middellangetermijnplanning. In 2015 is een kredietfaciliteit
afgesloten om de cashflow en
investeringsplannen tot 2020 te faciliteren. De
luchthaven is gefinancierd met een vijfjaars
bancaire lening met eenzelfde looptijd als het
vergunde aantal vliegtuigbewegingen – tot
2020. In 2019 is Eindhoven Airport ruim binnen
de afgesproken convenanten gebleven. De
bestaande financiering loopt in 2020 af.
Hierdoor zal er in 2020 een herfinanciering
proces worden gestart op basis van de
verwachte toekomstige ontwikkelingen van de
luchthaven. Dit moet leiden tot een nieuwe
kredietfaciliteit voor de komende jaren.
Omzet
In totaal zijn de opbrengsten van Eindhoven
Airport in 2019 met 8% gedaald tot
€ 64,7 miljoen (2018: € 70,7 miljoen).
De omzet havengelden is met 16% gedaald,
met name doordat per 1 april 2019 de
afhandelactiviteiten rechtsstreeks door de airline
met afhandelaars zijn gecontracteerd. Dit is het
gevolg van het directiebesluit om niet langer zelf
afhandeldiensten aan luchtvaartmaatschappijen
aan te bieden. Als gevolg van de
havengeldconsultatie is er geen all-in tarief voor
haven- en afhandeldiensten meer mogelijk. De
airlines hebben om die reden de voorkeur
uitgesproken rechtstreekse contracten aan te
gaan met een afhandelaar. De daling in de
afhandelomzet heeft een beperkte invloed op
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het resultaat omdat de kosten voor het grootste
deel variabel zijn. Hierdoor zijn zowel de omzet
van de afhandelingsactiviteiten als de hiermee
gepaard gaande kosten van uitbestedingen met
ongeveer € 11 miljoen gedaald. Als dit effect
zou worden geëlimineerd, is de ontstane
omzetstijging toe te rekenen aan de
passagiersgroei en tariefstijging. De
passagiersgroei is o.a. veroorzaakt door meer
vliegtuigbewegingen en inzet van grotere
vliegtuigtypen.
De omzet autoparkeren is toegenomen, mede
door de ingebruikname van de P1parkeergarage per 1 oktober. De toename
wordt beperkt door minder parkeercapaciteit
voor lang parkeren. De inkomsten uit de
concessies (retail en horeca, met name aan
airside) zijn met 27% gegroeid, mede door
concessie-afhandeling van € 0,9 miljoen. Het
gemiddelde bestede bedrag per passagier is
hoger.
De omzet van het hotel bedroeg in 2019
€ 3,6 miljoen. Dat is een lichte daling ten
opzichte van 2018, mede door druk op de
prijzen. Wel steeg de bezettingsgraad van het
hotel naar 81% in 2019 (2018: 76%). De
verwachting is dat de bezettingsgraad en
omzet in 2020 stabiliseren. De overige omzet
uit bijvoorbeeld media en de verhuur van
gebouwen en terreinen is relatief stabiel
gebleven ten opzichte van 2018. Er zijn dit jaar
geen overige bedrijfsopbrengsten te melden; in
2018 betrof dit een eenmalige opbrengst als
gevolg van schade-uitkeringen als gevolg van
de gedeeltelijke instorting van P1.
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(in EUR 1.000)

2019

2018

Havengelden

34.797

41.319

-6.522

-16%

Autoparkeren

14.758

14.210

548

4%

Concessies

9.763

7.678

2.085

27%

Hotel (inclusief verhuur gebouwen en terreinen)

4.733

4.682

51

1%

676

763

-87

-11%

0

2.081

-2.081

64.727

70.733

-6.006

Overige omzet
Overige bedrijfsopbrengsten
Totaal

Rendement
Eindhoven Airport werkt zo kostenefficiënt
mogelijk, met behoud van kwaliteit voor onze
passagiers en luchtvaartmaatschappijen.
Daarnaast is ons doel een hoger resultaat te
genereren met niet-luchthavengerelateerde
activiteiten als parkeren, concessies, exploitatie
van het hotel en de verhuur van vastgoed.
De bedrijfslasten zijn met 12% gedaald naar
€ 45,4 miljoen. Dit is voor een groot deel toe te
schrijven aan lagere afhandelkosten (ongeveer
€11 miljoen). Deze daling wordt
gecompenseerd door hogere kosten voor
passagiersvolume-afhankelijke
uitbestedingskosten en hogere
medegebruikskosten. Daarnaast zijn door een
groei van het aantal medewerkers de
personeelkosten gestegen. De
afschrijvingslasten namen toe door de hogere
investeringen. Het resultaat na belasting ligt in
lijn met het resultaat van 2018: € 14,3 miljoen
(2018: €14,3 miljoen).

Vooruitblik 2020
Eindhoven Airport is verplicht de havengelden
te consulteren, op grond van Europese
regelgeving die in Nederland is
geïmplementeerd in de Wet luchtvaart. Het
belangrijkste vereiste is hierbij dat de tarieven
transparant, redelijk en non-discriminatoir zijn.
In 2019 hebben we de consultatie voor de
tweede keer gedaan. Daarna zijn eind oktober
de definitieve tarieven en voorwaarden voor de
periode van 1 april 2020 tot en met 31 maart
2021 vastgesteld.

Delta

%

-8%

In de nieuwe medegebruiksvergunning is een
maximaal toegestane aantal
vliegtuigbewegingen van 41.500 voor 2020 en
2021 opgenomen. Hierdoor is er pas op de
plaats voor deze jaren. De verwachting is dat
de ontwikkeling van de havengelden en de
overige omzet in lijn liggen met de ontwikkeling
van de kosten. Door de focus op de
kwalitatieve aspecten nemen de kosten in 2020
toe: we investeren onder meer in IT-projecten,
bouwprojecten en omgevingscommunicatie en
de interne organisatie. Er zijn hogere
afschrijvingskosten door ingebruikname van
investeringen. Daarnaast zal de
medegebruiksvergoeding in 2020 hoger zijn.
Gesprekken die het Rijksvastgoedbedrijf, het
ministerie van Defensie en Eindhoven Airport
voeren, moeten in 2020 leiden tot nieuwe
structurele afspraken over het medegebruik van
de luchthavenfaciliteiten en de dienstverlening
aan Eindhoven Airport.
Belangrijke kwaliteitsinvesteringen in 2020
betreffen onder andere het overkappen van de
looppaden op airside, de start van de bouw van
de nieuwe P5-parkeergarage, de herinrichting
van het voorterrein en de nieuwe Airport
Boulevard, en de terminal. Het is de planning
om het lopende jaar ongeveer € 36 miljoen te
investeren. Het aantal medewerkers groeit in
2020 naar verwachting met 9 fte.
Het resultaat van 2020 zal naar verwachting in
lijn liggen met het resultaat van 2019.
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Governance
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Hoe besturen we onze organisatie?
Ons beleid geeft richting aan het handelen en het gedrag van management en
medewerkers. We opereren bedrijfseconomisch verantwoord, zijn een loyale partner
en een sociale werkgever. We gaan bewust om met onze maatschappelijke rol.

Risicomanagement
We geven hoge prioriteit aan onze interne
beheersing die we continu beoordelen en
verder professionaliseren. Er is aandacht voor
de governancestructuur, processen, systemen
en controles.
Risicobereidheid
Eindhoven Airport streeft een gematigd
risicoprofiel na bij het realiseren van haar
doelstellingen. Op strategisch niveau proberen
we een balans te vinden in enerzijds onze
maatschappelijke rol met een lage
risicobereidheid en anderzijds onze
commerciële ambities met een hogere
risicobereidheid. Op operationeel niveau zijn
onze activiteiten gericht op het minimaliseren
van risico's om de veiligheid (safety en security)
van passagiers, interne en externe werknemers,
bezoekers en omwonenden niet in gevaar te
brengen en de continuïteit van de luchthaven te
borgen.
Ons beleid op financieel gebied is gericht op
het waarborgen van een gezonde en solide
langetermijnontwikkeling, waarbij een lage
risicobereidheid past. Wat betreft compliance
voldoen we aan alle wet- en regelgeving op het
gebied van onder meer veiligheid en beveiliging,
milieu, duurzaamheid, aanbestedingen en
privacy- en informatiebeveiliging. Omdat we
(sinds 2017) een luchthaven zijn met meer dan
vijf miljoen passagiers, moeten we ook voldoen
aan de wetgeving rondom havengelden. We
accepteren hierin geen risico's.

Risicobeheersing
De directie rapporteert en legt verantwoording
af over het systeem van risicobeheersing en
interne controle aan de Raad van
Commissarissen. Voor elk geïdentificeerd risico
is bepaald wat de kans is dat dit risico optreedt
en wat de mogelijke invloed is op de
bedrijfsvoering, waarna beheersmaatregelen
zijn gedefinieerd en het risico na genomen
beheersmaatregelen is bepaald. Het
zogenoemde ‘restrisico’ wordt besproken; voor
het laatst gebeurde dit tijdens onze vergadering
in december 2019. Voor een aantal
gebruikelijke risico’s sluit Eindhoven Airport
verzekeringen af, waardoor de financiële
gevolgen van calamiteiten zoveel mogelijk
kunnen worden opgevangen.
Risicobeheersing is een onderdeel van de
dagelijkse manier van denken en werken van
alle medewerkers. Het daadwerkelijk in control
zijn staat voorop. Dit wordt ondersteund door
diverse managementsystemen, zoals het
veiligheidsmanagementsysteem in het kader
van RVGLT (Regeling Veilig Gebruik
Luchthavens en andere Terreinen).
In een groeiende organisatie als Eindhoven
Airport herkennen we de noodzaak tot verdere
formalisering. Hierbij is het van belang dat we
deze formalisering in balans houden met de
(informele) ondernemersgeest binnen ons
bedrijf. Onze cultuur met sterk betrokken
werknemers zien we als een belangrijke soft
control die ons van binnenuit behoedt voor
risico's.
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Het businessmodel van Eindhoven Airport
kenmerkt zich door een partnershipgedachte;
de dienstverlening wordt in hoge mate
uitgevoerd door externe partijen. Deze
organisatievorm maakt een efficiënte en
flexibele bedrijfsvoering mogelijk. Onze interne
governance is opgebouwd uit de volgende
bouwstenen: strategieontwikkeling en
doorvertaling, analyse van resultaten,
voorspellingen en interne-rapportagecyclus,
transparante administratieve organisatie en
projectbeheersing. In het kader van
risicobeheer zorgt dit ervoor dat we door een
intensieve afstemming en overeenstemming
met partnerbedrijven over onder andere de
kwaliteitseisen, contractvorm, kostenefficiëntie,
procesbeheersing en aansturing onze
bedrijfsvoering op een hoog niveau uitvoeren.
Daartoe worden ‘service level agreements’
gesloten en gehandhaafd. Daarnaast toetst de
externe accountant onderdelen van de
administratieve organisatie en interne controle
in het kader van de controle op de jaarrekening.

Op basis van wat in het voorgaande is
samengevat, is de directie van mening dat het
systeem van risicobeheersing en interne
controle afdoende zekerheid biedt, dat de
financiële verslaglegging geen onjuistheden van
materieel belang bevat en dat deze systemen in
het verslagjaar naar behoren hebben gewerkt
en in het lopende jaar naar behoren zullen
werken.
Integriteit
Eindhoven Airport heeft een Leidraad Integriteit.
Deze licht toe hoe iedere medewerker van
Eindhoven Airport op integere wijze een
bijdrage kan leveren aan onze ambities en
doelstellingen en aan ons streven een
betrouwbare en betrokken (handels)partner te
zijn en te blijven. De Leidraad Integriteit is
toegesneden op de specifieke risico’s die voor
Eindhoven Airport gelden.

Reizigers op weg naar de security check op Eindhoven Airport.
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Verslag Raad van
Commissarissen
De luchtvaart staat de komende decennia voor
grote uitdagingen. Meer dan ooit is het belang
van maatschappelijk draagvlak essentieel voor
de toekomstige ontwikkeling van Eindhoven
Airport.
De maatschappelijke uitdagingen voor
Eindhoven Airport zijn groot. Deze liggen niet
alleen op het gebied van de
klimaatdoelstellingen en de leefbaarheid in de
omgeving van de luchthaven. Eindhoven Airport
zal ook de ambities van de regio op het gebied
van versterking van de kwaliteit van het netwerk
van verbindingen waar moeten maken. Het
nieuwe sturingsmodel voor de luchthaven —
voorgesteld door Pieter van Geel in zijn advies
‘Opnieuw verbonden’ — staat daarbij centraal.
In dit model wordt niet meer op aantallen
vliegbewegingen gestuurd maar op reductie
van de geluidbelasting.
Bij deze nieuwe uitdagingen hoort ook een
heroverweging van het gewenste profiel van de
luchthaven. Veiligheid, duurzaamheid en een
gezonde bedrijfsvoering blijven
vanzelfsprekend. Daarnaast is bewust gekozen
voor een gebalanceerde invulling van de
strategie om de regio nog beter te maken.
Kwaliteit staat voorop, zowel in de rol die
Eindhoven Airport in de omgeving speelt als in
de rol van Eindhoven Airport als verbinder met
de wereld.
Er is een bewuste keuze gemaakt om de
samenwerking met partijen in de regio te
intensiveren. In samenspraak met regionale en
nationale stakeholders zal moeten worden
gekeken welke sturingsmechanismen
voorhanden zijn om de schaarse
luchthavencapaciteit optimaal te laten renderen
voor de regio.
Interne governance
Met ingang van 1 juli 2019 heeft algemeen
directeur Joost Meijs Eindhoven Airport

verlaten. Joost heeft ruim tien jaar op
uitstekende wijze leiding gegeven aan de
vennootschap, waarvoor de raad hem zeer
erkentelijk is. We hebben er het volste
vertrouwen in dat zijn opvolger Roel Hellemons,
samen met COO Mirjam van den Bogaard en
het gehele team van Eindhoven Airport, het
goede werk zal voortzetten en weer nieuwe
invulling gaat geven aan de vele uitdagingen die
er voor de komende jaren liggen.
Ook twee andere leden van het
managementteam verlieten Eindhoven Airport.
Dit was voor de directie aanleiding om de
interne governance opnieuw tegen het licht te
houden. In nauw overleg met de raad heeft de
directie gekozen voor een nieuwe interne
governancestructuur met een Leadership Team.
Dit Leadership Team, dat bestaat uit vier
medewerkers en de directie, vormt een brede
vertegenwoordiging vanuit de organisatie. Zo
kan de strategische besluitvorming in de volle
breedte op het juiste niveau worden verankerd.
Samenstelling Raad van Commissarissen
De samenstelling van de raad is ten opzichte
van eind 2018 ongewijzigd gebleven.
In 2019 was de man/vrouwverdeling 80-20
procent. Het streven naar een evenwichtige
man/vrouwverdeling is opgenomen in de
profielschets voor de leden van de raad. Bij de
voordracht voor nieuwe commissarissen wordt
hiervoor aandacht gevraagd.
Werkzaamheden van de Raad van
Commissarissen
In 2019 stond de bezinning op de positionering
van de luchthaven in het licht van de
(toekomstige) maatschappelijke uitdagingen
centraal.
Er is uitgebreid gesproken over het advies van
Pieter van Geel over de ontwikkeling van
Eindhoven Airport tot 2030 en over het nieuwe
sturingsmodel voor Eindhoven Airport vanaf
2022, waarin reductie van de geluidbelasting
leidend wordt voor de ontwikkeling. Ook is
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stilgestaan bij de gevolgen van de ‘stand still’periode voor 2020 en 2021 en het schrappen
van de geplande vluchten na elf uur 's avonds.
De verbinding met de regio is een punt dat
blijvend de aandacht van de raad heeft, met
name de betrokkenheid van de omwonenden
en het bedrijfsleven bij de luchthaven.
Een belangrijk onderwerp, dat ook de komende
jaren de nodige aandacht zal vragen, is de
versterking van de kwaliteit van het netwerk van
bestemmingen. Vanwege het beperkte
perspectief op verdere uitbreiding van het
aantal vliegtuigbewegingen zal moeten worden
gekeken naar (innovatieve) mogelijkheden om
meer verbindingen aan te bieden die aansluiten
bij de wensen en behoeften van de regio, met
name in het zakelijke segment.
Er is intensief gesproken over toekomstige
investeringen om de kwaliteitsslag te kunnen
maken en de daarbij behorende
financieringsstrategie. Veiligheid staat voorop. In
2019 heeft de directie de safety-ambitie en organisatie opnieuw gedefinieerd. Hierbij is
aansluiting gezocht met de Schiphol Group
safety-ambitie.
De raad heeft uitgebreid aandacht besteed aan
de korte-, middellange- en langetermijnstrategie
en de financiële consequenties daarvan,
neergelegd in een businessplan en een tactisch
plan. Het budget 2020, als onderdeel van het
tactisch plan 2020-2023, is in de laatste
vergadering van 2019 goedgekeurd. Tevens is
in dit overleg besloten om vanaf 2020
uitsluitend nog te werken met een tactisch plan
voor de komende vier jaren, om meer stabiliteit
te creëren in de financiële planning en
controlcyclus.
In 2019 hebben twee informatiebijeenkomsten
plaatsgevonden met vertegenwoordigers van
de gemeenteraadfracties van de gemeente
Eindhoven. De voorzitter en een commissaris
waren daarbij aanwezig. Bij aandeelhouder
gemeente Eindhoven bestond de behoefte de
gemeenteraad uitgebreider te informeren over
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de ontwikkelingen bij Eindhoven Airport. De
bijeenkomsten werden zeer gewaardeerd. Ze
zullen halfjaarlijks terugkeren.
Vergaderingen
De Raad van Commissarissen kwam in 2019
viermaal bijeen in reguliere vergadering.
Daarnaast hadden de commissarissen frequent
formeel en informeel contact met de directie om
zaken inhoudelijk te bespreken of de directie te
adviseren over diverse onderwerpen,
waaronder de gewijzigde interne governance.
Op 28 maart 2019 vond de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders plaats. Eind
oktober was de jaarlijkse informatiebijeenkomst
voor aandeelhouders, waarin dit keer de
positionering van de luchthaven en de invulling
van de strategische doelstellingen uitgebreid
aan de orde kwamen. Ook de investeringen
voor de lange termijn waren onderwerp van
gesprek. We hebben met de aandeelhouders
afgesproken in de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van 1 april 2020 een voorstel
te doen voor herziening van het dividendbeleid.
In 2019 heeft de raad gesproken over het
functioneren van de directie en het
remuneratiepakket. De raad heeft besloten
geen aparte audit-, remuneratie- en selectie- en
benoemingscommissie in te stellen gezien de
beperkte omvang van de organisatie. Dat
betekent dat de voltallige raad de
werkzaamheden van deze commissies uitvoert
en de verantwoordelijkheid hiervoor draagt.
Zelfevaluatie
Eind 2019 heeft de raad zijn functioneren en
dat van zijn individuele leden geëvalueerd. We
hebben gesproken over het gewenste profiel,
de samenstelling en de competenties van de
raad en zijn leden, en over het introductie-,
training- en opleidingsprogramma. Vanwege de
complementaire samenstelling van de raad en
de constructieve sfeer en samenwerking is de
raad goed in staat zijn toezichthoudende rol te
vervullen. Het introductieprogramma zal worden
uitgebreid met kennismakingsbijeenkomsten
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met de aandeelhouders en de
ondernemingsraad.
Risicomanagement
De opzet en werking van de interne
risicobeheersings- en controlesystemen hebben
we uitgebreid besproken aan de hand van een
risicomanagementrapportage (als onderdeel
van het businessplan en tactisch plan). De
operationele, commerciële en financiële
resultaten van de onderneming waren tijdens
alle vergaderingen van de raad onderwerp van
gesprek.
Corporate Governance Code
De governancestructuur is gebaseerd op Boek
2 van het Burgerlijk Wetboek, de statuten van
Eindhoven Airport en diverse interne
reglementen. Eindhoven Airport kent in haar
governancestructuur een Algemene
Vergadering van Aandeelhouders, Raad van
Commissarissen, directie en
ondernemingsraad. De directie en de raad
onderschrijven de Nederlandse Corporate
Governance Code en passen de daarin
opgenomen principes en best practice
bepalingen toe, voor zover deze naar het
oordeel van de directie en de raad op
Eindhoven Airport van toepassing kunnen
worden verklaard en bijdragen aan haar missie.

ontwikkelingen en het resultaat in 2019, een
winstuitkering te doen ten bedrage van
€ 458.000, verdeeld over € 227.000 op
cumulatief preferente aandelen en € 231.000
op gewone aandelen. De resterende winst van
€ 13.872.000 zal in zijn geheel worden
toegevoegd aan de overige reserves.
De directie zal het jaarverslag voorleggen aan
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
op 1 april 2020. We stellen de aandeelhouders
voor de directie decharge te verlenen voor het
gevoerde beleid en de raad voor het gehouden
toezicht.
De raad verklaart dat naar zijn oordeel is
voldaan aan het bepaalde ten aanzien van de
onafhankelijkheid van de commissarissen.
Eindhoven, 2 maart 2020
Ir. Bert van der Els, president-commissaris

Instemming met jaarrekening
De directie heeft het jaarverslag opgesteld.
KPMG Accountants N.V. heeft de jaarrekening
gecontroleerd en goedgekeurd. We verwijzen
hiervoor naar de controleverklaring in dit
verslag.
De raad heeft de jaarrekening en het jaarverslag
uitvoerig besproken met de directie en de
externe accountant. Het vormt een goede basis
voor de verantwoording die wij als Raad van
Commissarissen afleggen voor het gehouden
toezicht.
De raad stemt in met de jaarrekening en kan
zich verenigen met het voorstel van de directie
aan aandeelhouders om, gezien de
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Personalia RvC en directie
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van Eindhoven
Airport N.V. bestond in het jaar 2019 uit vijf
leden.
Ir. L.J.T. (Bert) van der Els (1954)
President-commissaris
Directeur NieuwSparrendaal
Nevenfuncties
President-commissaris BIM
Commissaris PSV
Voorzitter Stichting Van Gogh Heritage
Foundation
Voorzitter Raad van Toezicht Brabant C
Voorzitter Stichting Kazerne Eindhoven
Voorzitter Stichting Verkadefabriek
Bestuurslid Universiteitsfonds Eindhoven
Drs. C.G.M. (Carlo) van Kemenade MBA
(1964)
Directievoorzitter en CEO Obvion N.V.
Nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht Maxima Medisch
Centrum
Drs. B. (Birgit) Otto (1963)
Directielid/COO Royal Schiphol Group
Nevenfuncties
Lid Raad van Commissarissen Royal
FloraHolland
Bestuurslid ACI Europe
Bestuurslid Next Generation Infrastructures
Voorzitter Sector Safety Review Board
Voorzitter Stuurgroep Beveiliging en Publieke
Veiligheid Schiphol Group
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Lid van de Raad van Toezicht van de Federatie
van Betaald voetbal Organisaties
Drs. P.L.A. (Paul) Rüpp (1957)
Voorzitter College van Bestuur Avans
Hogeschool
Nevenfuncties
Kamerheer van Zijne Majesteit de Koning in de
provincie Noord-Brabant
Voorzitter Stichting Bosch Research and
Conservation Project
Voorzitter Raad van Toezicht Instituut
Nederlandse Taal (INT)
Voorzitter Raad van Toezicht KRO-NCRV
J.W.H. (Jan Willem) Weissink MBA (1965)
Directeur Schiphol Real Estate B.V.
Nevenfuncties
Bestuurslid Tradeport Hong Kong
Bestuurslid Hobart Airport
Alle commissarissen hebben de Nederlandse
nationaliteit.
Directie
De directie van Eindhoven Airport N.V. bestond
in 2019 uit twee leden.
Drs. R.A.J. (Roel) Hellemons (1971)
Algemeen directeur/CEO (per 1 juli 2019*)
*Tot 1 juli 2019 was Joost Meijs algemeen
directeur/CEO.
Drs. M.P.J. (Mirjam) van den Bogaard
(1974)
Chief Operations Officer
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Het Leadership Team van Eindhoven Airport met van links naar rechts: Michelle van Waasdijk (Head of Legal &
Corporate Affairs), Olaf Broeders (Head of Airport Development), Mirjam van den Boogaard (COO), Roel
Hellemons (Algemeen directeur/CEO), Niels Huybregts (Head of Finance & Procurement) en Mark Botter (Head
of Consumers & Real Estate).
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Eigendomsverhouding

Schiphol Nederland B.V.

51%

Provincie Noord-Brabant

24,5%

Gemeente Eindhoven

24,5%

Eindhoven Airport N.V.

Eindhoven Airport Hotel B.V.
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Organogram
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Jaarrekening
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Jaarrekening
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Geconsolideerde balans per
31 december 2019
(na resultaatbestemming)
(in EUR 1.000)

Toelichting

2019

2018

Banen en platform

12.307

11.883

Terreinen en wegen

19.004

20.184

Gebouwen

68.448

56.534

Installaties

6.725

4.123

657

564

Vaste activa

Overige vaste bedrijfsmiddelen
Objecten in aanbouw
Operationele materiële vaste activa
Vastgoedbeleggingen

4.007

14.138

111.148

107.426

5.946

2.404

Materiële vaste activa

1

117.094

109.830

Financiële vaste activa

2

715

579

117.809

110.409

Vlottende activa
Voorraden

3

20

23

Vorderingen

4

6.535

9.368

Liquide middelen

5

(in EUR 1.000)

Toelichting

5.832

7.019

12.387

16.410

130.196

126.819

2019

2018
100.064

Eigen vermogen

6

113.936

Voorzieningen

7

424

425

Langlopende schulden

8

0

12.000

Kortlopende schulden

9

15.836

14.330

130.196

126.819

De toelichtingen op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening maken integraal deel uit
van deze geconsolideerde jaarrekening.
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Geconsolideerde winst-enverliesrekening 2019
(in EUR 1.000)

Toelichting

2019

2018

Netto omzet

11

64.727

68.652

Overige bedrijfsopbrengsten

12

0

2.081

Som der bedrijfsopbrengsten

64.727

70.733

Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen

13

703

-98

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

14

30.852

39.306

Lonen en salarissen

15

5.506

4.566

Sociale lasten en pensioenlasten

16

1.339

1.137

Afschrijvingen op materiële vaste activa

17

6.999

6.445

Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa

1

0

0

Som der bedrijfslasten

45.399

51.356

Bedrijfsresultaat

19.328

19.377

72

65

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

18

Rentelasten en soortgelijke kosten

18

Resultaat vóór belastingen
Belastingen
Nettoresultaat

19

-330

-415

19.070

19.027

-4.740

-4.757

14.330

14.270
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over
2019
(in EUR 1.000)

Toelichting

Bedrijfsresultaat

2019

2018

19.328

19.377

6.999

6.445

703

-98

1

1

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen

1

Ongerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

13

Toename /Afname (-) voorzieningen

7.703

6.348

Mutatie in werkkapitaal1

-2.240

1.686

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

24.791

27.411

72

65

Ontvangen interest
Betaalde interest

-348

-422

Betaalde winstbelasting

-4.317

-4.804

(a) Kasstroom uit operationele activiteiten

20.198

22.250

-14.949

-5.936

22

16

-14.927

-5.920

Investeringen in materiële vaste activa
Ontvangsten uit lening u/g

2

(b) Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden

8

-9.000

-13.000

Opname langlopende schulden

8

3.000

0

Betaald dividend aan aandeelhouders van de vennootschap

26

-458

-458

(c) Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-6.458

-13.458

Netto kasstroom (a) + (b) + (c)

-1.187

2.872

1 de mutatie in het werkkapitaal wordt met name veroorzaakt door de mutatie van de overige vorderingen en de overige schulden.
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Toelichting op de geconsolideerde
balans en winst-en-verliesrekening
Algemene toelichting
Verslaggevende entiteit en relatie met moedermaatschappij
Eindhoven Airport N.V. (hierna Eindhoven Airport), gevestigd te Eindhoven, Luchthavenweg 25, is
een Naamloze Vennootschap en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17051407.
Eindhoven Airport N.V. heeft 3 aandeelhouders, te weten Schiphol Nederland B.V. voor 51%,
provincie Noord-Brabant voor 24,5% en gemeente Eindhoven eveneens voor 24,5%. Eindhoven
Airport heeft zelf (sinds 24 oktober 2012) een 100%-deelneming, te weten Eindhoven Airport Hotel
B.V. Het resultaat van Eindhoven Airport Hotel B.V. is met ingang van het boekjaar 2013 voor 100%
in de consolidatie van Eindhoven Airport N.V. opgenomen.
Deze jaarrekening bevat de financiële informatie van zowel de onderneming als de geconsolideerde
maatschappijen van de onderneming.
De activiteiten van Eindhoven Airport betreffen het exploiteren van het civiele gedeelte van het
militaire vliegveld Eindhoven.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019 dat is geëindigd op balansdatum
31 december 2019.
Toegepaste standaarden
De geconsolideerde jaarrekening van Eindhoven Airport maakt deel uit van de statutaire
jaarrekening van Eindhoven Airport en is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9
Boek 2 van het Burgelijk Wetboek. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van
activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders
vermeld in de verdere grondslagen.
Toepassing van artikel 402 Boek 2 BW
De financiële gegevens van de onderneming zijn in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt.
Derhalve vermeldt de enkelvoudige winst-en-verliesrekening conform artikel 402 Boek 2 BW
slechts het aandeel in het resultaat van de vennootschap waarin wordt deelgenomen na
belastingen en het overige resultaat na belastingen.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Activa en passiva worden tegen historische kostprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de
verdere grondslagen.
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een
waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld . Activa die hier niet aan
voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans
opgenomen activa.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich
bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare
wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen.
Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden
verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie
niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of
de verplichting . Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van
resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische
realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar alle
waarschijnlijkheid in de praktijk zullen voordoen en niet op basis van voordelen en risico’s waarvan
redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich zullen voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt
dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met
betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen . De resultaten van de
transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend
met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie.
Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan
de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.
Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting,
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
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Presentatie- en functionele valuta
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens de functionele valuta is van de
onderneming. Er is nauwelijks sprake van transacties in vreemde valuta. Alle financiële informatie in
euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor
de herziening gevolgen heeft. De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het
management het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie en vereisen
schattingen en veronderstellingen:
Waardering commercieel vastgoed.

•

Grondslagen voor consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de onderneming en haar
dochtermaatschappijen in de groep, andere groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen
waarover overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale
leiding bestaat. Dochtermaatschappijen zijn deelnemingen waarin de onderneming (en/of een of
meer van haar dochtermaatschappijen) meer dan de helft van de stemrechten in de algemene
vergadering kan uitoefenen, of meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen
kan benoemen of ontslaan. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de onderneming een
meerderheidsbelang heeft, of waarop op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan
worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden
financiële instrumenten betrokken die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden
uitgeoefend.
Belangen die uitsluitend worden aangehouden om ze te vervreemden worden niet geconsolideerd .
Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop
beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de
consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed.
De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld volgens uniforme grondslagen
van waardering en resultaatbepaling van de groep. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de
onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals de binnen de groep
gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige
vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële
instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de
volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: verstrekte leningen en overige
vorderingen, overige financiële verplichtingen. Eindhoven Airport maakt geen gebruik van afgeleide
instrumenten (derivaten) en houdt geen handelsportefeuille aan. Financiële instrumenten worden bij
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de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare
transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Na de eerste opname worden
financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere
waardeverminderingsverliezen. De effectieve rente en eventuele bijzondere
waardeverminderingsverliezen worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Aan- en
verkopen van financiële activa die tot de categorie verstrekte leningen en overige vorderingen
behoren, worden verantwoord op de transactiedatum.
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste
opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode. De
effectieve rente wordt direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden
opgenomen onder kortlopende schulden.
Bijzondere waardeverminderingen financiële activa
Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waardewijzigingen in
de winst-en-verliesrekening of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere
verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een
bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te
zijn aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste
opname van het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft gehad
op de verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting
kan worden gemaakt.
Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten financiële problemen van de rechtspersoon of de schuldenaar die het
instrument heeft uitgegeven, contractbreuk zoals het niet nakomen van betalingsverplichtingen
en/of achterstallige betalingen met betrekking tot rente of aflossingen, herstructurering van een aan
de onderneming toekomend bedrag onder voorwaarden die de onderneming anders niet zou
hebben overwogen, aanwijzingen dat een debiteur of emittent failliet zal gaan of waarschijnlijk tot
een financiële reorganisatie zal overgaan, en het verdwijnen van een actieve markt voor een
bepaald effect. Daarnaast worden subjectieve indicatoren samen met objectieve aanwijzingen voor
bijzondere waardevermindering overwogen. Voorbeelden hiervan zijn het wegvallen van actieve
markten in het geval van financiële activa met een beursnotering, een verlaging van de
kredietwaardigheid van de andere partij zijnde de rechtspersoon of schuldenaar van het uitgegeven
instrument of een daling van de reële waarde van een financieel actief beneden de kostprijs of
geamortiseerde kostprijs.
Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen die door de onderneming
worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden zowel op het niveau van specifieke
activa als op collectief niveau in aanmerking genomen. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen
wordt beoordeeld of deze individueel onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering. Van

74 / Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2019

Voorwoord / Over ons / Strategie / Verbinden / Buren / Entree / Proeftuin / Bedrijfsvoering / Resultaat / Governance / Jaarrekening

afzonderlijk belangrijke vorderingen die niet individueel onderhevig zijn gebleken aan bijzondere
waardevermindering en van afzonderlijk niet belangrijke vorderingen wordt collectief beoordeeld of
deze onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering, dit door samenvoeging van vorderingen
met vergelijkbare risicokenmerken.
Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de onderneming historische
trends met betrekking tot de waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen,
het tijdsbestek waarbinnen incassering plaatsvindt en de hoogte van gemaakte verliezen. De
uitkomsten worden bijgesteld als de ondernemingsleiding van oordeel is dat de huidige
economische en kredietomstandigheden zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke
verliezen hoger dan wel lager zullen zijn dan historische trends suggereren.
Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs
gewaardeerd financieel actief wordt bepaald als het verschil tussen de boekwaarde en de contante
waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke
effectieve rente van het actief.
Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening.
Rente op het aan een bijzondere waardevermindering onderhevige actief blijft verantwoord worden
via oprenting van het actief met de oorspronkelijke effectieve rente van het actief. Als in een latere
periode de waarde van het actief, onderhevig aan een bijzondere waarde vermindering, stijgt en het
herstel objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de
opname van het bijzondere waardeverminderingsverlies, wordt het bedrag uit hoofde van het
herstel (tot maximaal de oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de winst-en-verliesrekening.
Saldering van financiële instrumenten
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de onderneming beschikt
over een deugdelijk juridisch instrument om het financiële actief en de financiële verplichting
gesaldeerd af te wikkelen en de onderneming het stellige voornemen heeft om het saldo als
zodanig netto of simultaan af te wikkelen.
Als sprake is van een overdracht van een financieel actief dat niet voor verwijdering uit de balans in
aanmerking komt, wordt het overgedragen actief en de daarmee samenhangende verplichting niet
gesaldeerd.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden in de balans verwerkt indien het waarschijnlijk is dat de toekomstige
prestatie-eenheden met betrekking tot dat actief zullen toekomen aan de onderneming en de
kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.
Onderscheid wordt gemaakt tussen materiële vaste activa ten behoeve van operationele
activiteiten, materiële vaste activa in uitvoering en vastgoedbeleggingen.
Materiële vaste activa ten behoeve van operationele activiteiten worden gewaardeerd tegen hun
kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.
De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige
kosten om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik.
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De afschrijvingen worden berekend als percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire
methode op basis van de economische levensduur, rekening houdend met de eventuele
restwaarde van de individuele activa. Voor terreinen en wegen is voor dat deel dat is overgeheveld
van commercieel vastgoed naar operationeel vastgoed vanuit het verleden een
herwaarderingsreserve gevormd. Op bedrijfsterreinen wordt niet afgeschreven. Afschrijving start op
het moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt beëindigd bij
buitengebruikstelling of bij afstoting. Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de
gebruiksduur van het object verlengen.
Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere
opbrengstwaarde.
De onderneming past de componentenbenadering toe voor materiële vaste activa indien
belangrijke afzonderlijke bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden
zijn. Rekening houdend met verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze
bestanddelen afzonderlijk afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

Banen en platform

2,5% - 20%

Terreinen en wegen

0% - 20%

Gebouwen

2,5% -20%

Installaties

5% - 20%

Overige vaste bedrijfsmiddelen

5% - 33%

Er is geen sprake van een verplichting tot herstel na afloop van het verbruik van het actief. Voor de
toekomstige kosten van groot onderhoud aan de gebouwen is geen voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De kosten worden rechtstreeks in het resultaat verantwoord.
Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de kostprijs van de activa waarop de
subsidies betrekking hebben.
De eerste waardering van activa in aanbouw of ontwikkeling geschiedt tegen verkrijgingsprijs. De
kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun
plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. Op materiële vaste activa in
aanbouw wordt niet afgeschreven.
Vastgoedbeleggingen
Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten en/of
waardestijgingen te realiseren, en niet voor:

•
•
•

eigen gebruik;
aanbouw of ontwikkeling ten behoeve van derden; of
verkoop als onderdeel van de gewone bedrijfsuitoefening.

De eerste waardering van vastgoedbeleggingen geschiedt tegen verkrijgingsprijs, inclusief
transactiekosten. De verkrijgingsprijs omvat de koopsom en alle direct toe te rekenen uitgaven

76 / Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2019

Voorwoord / Over ons / Strategie / Verbinden / Buren / Entree / Proeftuin / Bedrijfsvoering / Resultaat / Governance / Jaarrekening

zoals juridische advieskosten, overdrachtsbelasting en andere transactiekosten. Eindhoven Airport
heeft criteria (doel en gebruik) ontwikkeld om vastgoedbeleggingen te onderscheiden van vastgoed
voor eigen gebruik en onroerende zaken voor verkoop in het kader van de gewone
bedrijfsuitoefening. De uitgaven na eerste verwerking van een vastgoedbelegging worden
geactiveerd als het waarschijnlijk is dat de uitgaven zullen leiden tot een toename van de verwachte
economische voordelen. Alle overige uitgaven worden verantwoord als kosten in de winst-enverliesrekening in de periode dat ze zich voordoen.
Vastgoedbeleggingen worden na eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. Winsten of
verliezen die ontstaan door een wijziging in de reële waarde van de vastgoedbelegging worden
verantwoord in de winst-en-verliesrekening van de periode waarin de wijziging zich voordoet. In
geval van een waardetoename wordt voor het bedrag van de wijziging uit de winstbestemming een
herwaarderingsreserve gevormd. Ingeval van een waardevermindering vindt er een overboeking
plaats van de herwaarderingsreserve naar de overige reserves.
De herwaarderingsreserve is gelijk aan het verschil tussen de boekwaarde van de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs, rekening houdend met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen. De reële waarde van tot vastgoedbeleggingen behorende gebouwen wordt
jaarlijks per jaareinde bepaald, door onafhankelijke externe taxateurs. De reële waarde is nader
gedefinieerd als marktwaarde in verhuurde staat. De tot de vastgoedbeleggingen behorende
gronden worden uitsluitend intern getaxeerd. De marktwaarde van deze in erfpacht uitgegeven
terreinen wordt berekend door discontering van de jaarlijkse canons van de betreffende contracten.
De disconteringsvoet is gebaseerd op de rente op Staatsleningen verhoogd met een risico-opslag.
De kosten van groot onderhoud worden direct verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Op
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Een vastgoedbelegging wordt niet langer
geactiveerd ingeval van afstoting of permanente buitengebruikstelling, en bij buitengebruikstelling
indien geen toekomstige economische voordelen meer worden verwacht.
Financiële vaste activa
Deelnemingen met invloed van betekenis
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de
nettovermogenswaarde Indien waardering tegen nettovermogenswaarde niet kan plaatsvinden
doordat de hiervoor benodigde informatie niet kan worden verkregen, wordt de deelneming
gewaardeerd volgens het zichtbaar eigen vermogen. Bij de vaststelling of er sprake is van een
deelneming waarin de onderneming invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële
beleid, wordt het geheel van feitelijke omstandigheden en contractuele relaties (waaronder
eventuele potentiële stemrechten) in aanmerking genomen.
Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van Eindhoven
Airport gehanteerd.
Indien de deelnemende rechtspersoon een actief of een passief overdraagt aan een deelneming die
volgens de vermogensmutatiemethode wordt gewaardeerd, wordt de winst of het verlies
voortvloeiend uit deze overdracht naar rato van het relatieve belang dat derden hebben in de
deelnemingen verwerkt (proportionele resultaatbepaling). Een verlies dat voortvloeit uit de
overdracht van vlottende activa of een bijzondere waardevermindering van vaste activa wordt wel
volledig verwerkt. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen de
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onderneming en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden,
worden geëlimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
Voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassingen aan deze
grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende
deelnemingen. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde
negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Een aandeel in de winst van de deelneming in latere
jaren wordt pas verwerkt als en voor zover het cumulatieve niet verwerkte aandeel in het verlies is
ingelopen. Indien en voor zover Eindhoven Airport in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor
de schulden van de deelneming, dan wel het stellige vermogen heeft de deelneming tot betaling
van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen ter grootte van de
verwachte betalingen door de onderneming ten behoeve van de deelneming. De voorziening wordt
primair gevormd ten laste van langlopende vorderingen op de deelneming die feitelijk moeten
worden gezien als een onderdeel van de netto-investering, en wordt voor het overige
gepresenteerd onder de voorzieningen.
Vorderingen op deelnemingen
Vorderingen op niet-geconsolideerde deelnemingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële
waarde, vermeerderd met direct toerekenbare transactiekosten. Vervolgens worden deze
vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode,
verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De grondslagen voor de overige financiële vaste activa zijn verder opgenomen onder het hoofd
Financiële instrumenten.
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Voor materiële vaste activa en financiële vaste activa waarop invloed van betekenis kan worden
uitgeoefend wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa
onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt
de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de
bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te bepalen
voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende
eenheid waartoe het actief behoort. Wanneer de boekwaarde van een actief (of een
kasstroomgenererende eenheid) hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder
waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de
realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies van een
kasstroomgenererende eenheid, wordt het verlies toegerekend aan de activa van de eenheid naar
rato van hun boekwaarden. Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is
dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een
dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief (of
kasstroomgenererende eenheid) geschat. Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder
waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde
schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste
bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of
kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet
hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen
bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroomgenererende eenheid) zou zijn
verantwoord.
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Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare vaste activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere
opbrengstwaarde.
Voorraden
Handelsgoederen en de voorraad reserveonderdelen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten, zoals invoerrechten,
transportkosten en andere kosten die direct kunnen worden toegerekend aan de verwerving van
voorraden.
Vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het hoofd ‘Financiële
instrumenten’.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Liquide middelen bestaan uit
kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan 1 jaar.
Eigen Vermogen
Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als
eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan
houders van deze instrumenten worden in mindering op het eigen vermogen gebracht na aftrek
van eventueel hiermee verband houdend voordeel uit hoofde van belasting naar de winst.
Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als een
financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten
met betrekking tot deze instrumenten worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord als
kosten of opbrengsten.
Herwaarderingsreserve
Waardevermeerderingen van materiële vaste activa die worden gewaardeerd tegen actuele waarde
worden opgenomen in de herwaarderingsreserve. De herwaarderingsreserve wordt gevormd per
individueel actief en is niet hoger dan het verschil tussen de boekwaarde op basis van historische
kostprijs en de boekwaarde op basis van actuele waarde. De herwaarderingsreserve wordt
verminderd met de gerealiseerde herwaardering (verband houdend met systematische
afschrijvingen van het actief). Op de herwaarderingsreserve worden waardeverminderingen van het
betreffende actief, niet zijnde systematische afschrijvingen, in mindering gebracht.
Als een actief wordt vervreemd, valt een eventueel aanwezige herwaarderingsreserve met
betrekking tot dat actief vrij ten gunste van de overige reserves. Bij de bepaling van de
herwaarderingsreserve is een bedrag voor latente belastingverplichtingen in mindering gebracht,
berekend tegen het actuele belastingtarief.
Voorzieningen
Algemeen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van:
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•
•
•

een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in
het verleden;
waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen
nodig is.

Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit eenzelfde overeenkomst worden niet in de balans
opgenomen indien en voor zover noch de onderneming noch de tegenpartij heeft gepresteerd.
Opname in de balans geschiedt wanneer de nog te ontvangen respectievelijk te leveren prestatie
en tegenprestatie niet (meer) met elkaar in evenwicht zijn en dit voor de onderneming nadelige
gevolgen heeft.
Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk
geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de
vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde van de beste schatting van de uitgaven die noodzakelijk zijn om de verplichtingen
en verliezen per balansdatum af te wikkelen.
Jubileumvoorziening
De berekening van de jubileumvoorziening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en
leeftijd.
Voorziening latente belastingen
Voor de waardering en verwerking van de voorziening latente belastingverplichtingen wordt
verwezen naar grondslag 3.8 belastingen.
Langlopende schulden
De waardering van langlopende schulden is toegelicht onder het hoofd ‘Financiële instrumenten’.
Kortlopende schulden
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd ‘Financiële instrumenten’.
Dividend
Het dividend dat over het boekjaar aan de houders van preferente aandelen uitgekeerd wordt, is
verantwoord als schuld in de balans.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
Opbrengstverantwoording
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden opgenomen in de netto-omzet tegen de reële
waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding, na aftrek van tegemoetkomingen en
kortingen.
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Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer
het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te
ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is
verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die
(mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze
kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan
worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de
dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.
Opbrengsten uit hoofde van verleende diensten worden in de winst-en-verliesrekening als nettoomzet opgenomen naar rato van het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum.
Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de hand van beoordelingen van de verrichte
werkzaamheden / de tot dat moment verrichte dienstverlening als percentage van de totaal te
verrichten dienstverlening / de tot dat moment gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte
kosten van de totaal te verrichten dienstverlening.
Havengelden
Opbrengsten worden gerealiseerd op het vertrekmoment van een vliegtuig. De omvang van de
opbrengst is hoofdzakelijk afhankelijk van het aantal vertrekkende passagiers.
Autoparkeergelden
Opbrengsten worden gerealiseerd op het moment dat een bezoeker het parkeerterrein verlaat. De
omvang van de opbrengst is afhankelijk van hoofdzakelijk de parkeerduur.
Concessies
Opbrengsten zijn afhankelijk van de door de concessionaris op Eindhoven Airport gerealiseerde
omzet.
Huuropbrengsten
Huuropbrengsten uit vastgoedbeleggingen worden lineair in de winst-en-verliesrekening
opgenomen op basis van de duur van de huurovereenkomst. Vergoedingen ter stimulering van het
sluiten van huurovereenkomsten worden als integraal deel van de totale huuropbrengsten verwerkt.
Ongerealiseerde waardeveranderingen
Hieronder zijn begrepen de mutaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen in het boekjaar.
Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het hoofd ‘Materiële vaste activa’.
Uitbestedingen, onderhoud en overige externe kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben. De kosten hebben met name betrekking op afhandelkosten,
beveiligingskosten, schoonmaakkosten, medegebruikskosten en onderhoudskosten. Voor de
kosten van groot onderhoud wordt geen voorziening gevormd.
Afschrijvingen
Voor de afschrijvingsmethode voor de verschillende categorieën materiële vaste activa wordt
verwezen naar paragraaf ‘Materiële vaste activa’.
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Personeelsbeloningen
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de
periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting
op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen
overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn
van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de
vennootschap.
Pensioenen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die
periode aan de pensioenuitvoerder verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde
premies op de balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als
de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een
overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of
van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Indien op basis van de
uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot een ondernemingspensioen-/
bedrijfstakpensioenregeling per balansdatum een verplichting bestaat, wordt een voorziening
gevormd als het waarschijnlijk is dat de aanwending van een maatregelenpakket, dat nodig is voor
het herstel van de per balansdatum bestaande dekkingsgraad, zal leiden tot een uitstroom van
middelen en de omvang daarvan betrouwbaar kan worden geschat. Indien sprake is van
aanpassingen van de per balansdatum opgebouwde aanspraken die voortvloeien uit toekomstige
salarisverhogingen die per balansdatum reeds zijn toegezegd en die voor rekening van de
vennootschap komen, wordt hiervoor een voorziening gevormd.
Leasing
De onderneming kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst
waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg
geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere
leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de
economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm.
Operationele leases
Als de onderneming optreedt als lessee in een operationele lease wordt het leaseobject niet
geactiveerd. Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten
laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Classificatie van de lease vindt plaats op het tijdstip
van het aangaan van de betreffende leaseovereenkomst.
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke kosten
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden
verantwoord in de periode waartoe zij behoren.
Belastingen
Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winst belastingen
en latente belastingen. De belastingen worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen, behalve
voor zover deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden
opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt. De over het
boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over
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de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belasting tarieven die zijn
vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en
eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting. Indien de boekwaardes
van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving afwijken van hun fiscale
boekwaardes, is sprake van tijdelijke verschillen. Voor belastbare tijdelijke verschillen wordt een
voorziening latente belastingverplichtingen getroffen. Voor verrekenbare tijdelijke verschillen,
beschikbare voorwaartse verliescompensatie en nog niet gebruikte fiscale
verrekeningsmogelijkheden wordt een latente belastingvordering opgenomen, maar uitsluitend voor
zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor
verrekening respectievelijk compensatie. Latente belastingvorderingen worden per iedere
verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee
samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. Latente belastingvorderingen en verplichtingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en
zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden
omgezet in geldmiddelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte
gemiddelde koers. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het
kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen
dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties
waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het
kasstroomoverzicht opgenomen.
Bepaling reële waarde
De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden
verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen terzake goed geïnformeerde partijen, die
tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn. De reële waarde van niet-beursgenoteerde
financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant te maken tegen een
disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije markrente voor de resterende looptijd
vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.
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1. Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:
Overige
(in EUR 1.000)

Banen en

Terreinen

platform

en wegen

Gebouwen

Installaties

vaste

Vastgoed-

bedrijfs-

beleggingen aanbouw

Objecten in

Totaal

middelen
Aanschafwaarde ultimo 2018
Cumulatieve afschrijvingen ultimo 2018
Ongerealiseerde waardeverandering ultimo 2018
Boekwaarde ultimo 2018

22.688

23.340

75.975

7.167

1.712

1.024

14.138

146.044

-10.805

-4.819

-19.441

-3.044

-1.148

0

0

-39.257

0

1.663

0

0

0

1.380

0

3.043

11.883

20.184

56.534

4.123

564

2.404

14.138

109.830

Mutaties in de boekwaarde:
Investeringen in 2019

1.388

140

1.423

3.572

311

4.245

3.887

14.966

Desinvesteringen (aanpassing aanschafwaarde)

-203

-1.649

-42

-46

-238

0

0

-2.178

Afschrijvingen in 2019

-964

-1.320

-3.527

-970

-218

0

0

-6.999

0

0

0

0

0

0

0

0

203

1.649

42

46

238

0

0

2.178

Ongerealiseerde waardeverandering 2019

0

0

0

0

0

-703

0

-703

Opleveringen

0

0

14.018

0

0

0

-14.018

0

Herclassificatie

0

0

0

0

0

0

0

0

424

-1.180

11.914

2.602

93

3.542

-10.131

7.264

Waardeverminderingen 2019
Desinvesteringen (aanpassing cumulatieve afschrijvingen)

Saldo mutaties boekwaarde
Aanschafwaarde ultimo 2019
Cumulatieve afschrijvingen ultimo 2019
Ongerealiseerde waardeverandering ultimo 2019
Boekwaarde ultimo 2019

23.873

21.831

91.374

10.693

1.785

5.269

4.007

158.832

-11.566

-4.490

-22.926

-3.968

-1.128

0

0

-44.078

0

1.663

0

0

0

677

0

2.340

12.307

19.004

68.448

6.725

657

5.946

4.007

117.094

De herwaardering vastgoedbeleggingen ten bedrage van € -703.000 bestaat voor € 67.000 uit
positieve herwaarderingen en voor € 770.000 uit negatieve herwaarderingen.
Banen en platform
Naast de aanleg op eigen gronden valt hieronder tevens het door Eindhoven Airport N.V. betaalde
aandeel in de kosten van de aanleg van de op militair terrein gelegen start- en landingsbaan.
Terreinen en wegen
Hieronder zijn opgenomen de gronden, het voorterrein van de luchthaven alsmede de investeringen
in terreinen ten behoeve van autoparkeren.
Gebouwen
Dit betreft terminalgebouwen en het hotel. Hieronder valt ook het eigen-gebruikdeel van het
commercieel onroerend goed.
Installaties
Dit betreft onder andere systemen voor bagageafhandeling, securityapparatuur, toegangscontrole
en het routebewakingssysteem.
Overige vaste bedrijfsmiddelen
Dit betreft de IT-apparatuur, kantoorinrichting, inrichting van het stationsgebouw en rijdend
materieel.
Vastgoedbeleggingen
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Hieronder worden begrepen commercieel (<30% eigen gebruik) geëxploiteerde activa. Het betreft
voor het grootste deel gebouwen, daarnaast vallen hieronder de in erfpacht uitgegeven gronden.
Hierop wordt niet afgeschreven, maar jaarlijks wordt de waarde (en daarmee de waardemutatie)
bepaald. De ongerealiseerde waardeverandering in 2019 bedroeg op gebouwen €-750.024 (2018:
€25.696) en € 47.101 (2018: € 72.428) op erfpachtterreinen. De verhuuropbrengsten vanuit
vastgoedbeleggingen bedroegen in 2019 ongeveer € 223.000 op gebouwen (2018: € 75.000).
Exploitatiekosten ten behoeve van verhuuropbrengsten genererend vastgoed bedroegen ongeveer
€ 75.000 (2018: € 25.000), de exploitatiekosten voor nog te verhuren ruimtes bedroegen ongeveer
€ 5.000 (2018: € 5.000). Er zijn geen beperkingen met betrekking tot de aanwendbaarheid van
vastgoedbeleggingen of de inbaarheid van opbrengsten.
De actuele waarde van de bedrijfsgebouwen is ultimo 2019 door onafhankelijke taxateurs
getaxeerd op € 4.335.000. De taxaties zijn gebaseerd op de markthuurkapitalisatie-methode en de
volgende belangrijke veronderstellingen:
1. Er is gerekend met een NAR van tussen de 8 en 9% voor bedrijfsgebouwen
2. Regionale marktontwikkelingen.
De erfpachtopbrengsten bedroegen in 2019 € 79.000. De actuele waarde van de erfpachtterreinen
is ultimo 2019 berekend op € 1.611.492. De berekeningen zijn gebaseerd op de methode van
netto contante waarde van toekomstige erfpachtopbrengsten. Er is gerekend met een
disconteringspercentage van 6,25%. De resterende looptijden van de 4 contracten varieert tussen
de 5 en 16 jaar. De meeste contracten worden jaarlijks verhoogd conform ontwikkeling CPI-index.
Objecten in aanbouw
Hieronder wordt begrepen de nog niet gerealiseerde bouwprojecten in en rondom de terminal. De
opleveringen betreffen met name de nieuwe parkeergarage P1.
Eindhoven Airport is een investeringsverplichting aangegaan ter grootte van €4,1 miljoen. Dit betreft
investeringsverplichtingen die met name zijn aangegaan voor investeringen in de terminal en de
bereikbaarheid hiervan en betreffen investeringsverplichtingen korter dan 1 jaar.
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2. Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:
Latente

Overige

belasting(in EUR 1.000)

Totaal

vorderingen

vorderingen

Stand per 1 januari 2019

557

22

579

Dotatie

184

0

184

Onttrekking

-26

0

-26

0

-22

-22

715

0

715

Aflossing
Stand per 31 december 2019

Overige vorderingen
De vastrentende lening die hierin was opgenomen met een rentepercentage van 5,5% is in 2019
volledig afgelost.
Latente belastingvorderingen
Deze latente belastingvordering heeft betrekking op het verschil tussen de fiscale waardering van
gebouwen en de boekwaarde volgens de financiële verslaggeving. Het volledige bedrag van deze
vordering is als langlopend (> 1jaar) aan te merken.

3. Voorraden
(in EUR 1.000)

2019

2018

4

4

16

19

20

23

Voorraad reserveonderdelen bagage afhandelsysteem
Voorraad handelsgoederen

Er is geen voorziening voor incourantheid in mindering gebracht op de voorraad.

4. Vorderingen
(in EUR 1.000)

2019

2018

Debiteuren

5.153

5.254

522

797

Vordering omzetbelasting
Te ontvangen concessies en reclame
Overige vorderingen1

32

20

828

3.297

6.535

9.368

1 Van de overige vorderingen heeft € 0,6 miljoen betrekking op nog te factureren omzet en overige bedrijfsopbrengsten (2018: € 2,9 mln.)

Er is geen voorziening wegen oninbaarheid in mindering gebracht op de de vorderingen uit hoofde
van debiteuren.
Er zijn geen vorderingen met een periode langer dan één jaar (2018: € 0).

86 / Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2019

Voorwoord / Over ons / Strategie / Verbinden / Buren / Entree / Proeftuin / Bedrijfsvoering / Resultaat / Governance / Jaarrekening

5. Liquide middelen
(in EUR 1.000)

2019

2018

Liquide middelen

5.832

7.019

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan één jaar. De liquide
middelen staan volledig ter vrije beschikking.

6. Groepsvermogen
Zie voor een nadere toelichting op het eigen vermogen de toelichting op het eigen vermogen in de
enkelvoudige jaarrekening.

7. Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:
Latente

Jubileum

belasting
(in EUR 1.000)
Stand per 1 januari 2019

verplichtingen

Totaal

voorziening

420

5

425

17

0

17

Onttrekkingen

-18

0

-18

Stand per 31 december 2019

419

5

424

Mutaties:
Dotaties

Voorziening latente belastingverplichtingen
De voorziening voor latente belastingverplichtingen omvat het belastingeffect van de belastbare
tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale winstbepaling. De latenties met een resterende
looptijd van 1 jaar en korter bedragen € 17.735 (2018: € 17.789).
Jubileumvoorziening
De jubileumvoorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van de duur van
het dienstverband. Circa € 1.300 (2018 : € 600) heeft een looptijd korter dan 1 jaar.
Van de voorzieningen heeft € 337.000 betrekking op voorzieningen met een verwachte looptijd
groter dan 5 jaar.
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8. Langlopende schulden
(in EUR 1.000)
Schulden aan kredietinstellingen

2019

2018

0

12.000

0

12.000

Schulden aan kredietinstellingen
Het verloop van de post luidt als volgt:
(in EUR 1.000)
Oorspronkelijke hoofdsom

19.000

Restant hoofdsom per 01-01-2019

12.000

Aflossing in 2019

-9.000

Opname in 2019

3.000

Restant hoofdsom per 31-12-2019

6.000

Kortlopend deel per 31 december 2019

6.000

Langlopend per 31 december 2019

0

Per 25 september 2015 is een doorlopend krediet verstrekt van € 26 miljoen met een looptijd van 5
jaar. Bovendien is er een accordeonmogelijkheid om deze kredietfaciliteit met € 10 miljoen te
verhogen. Per 30 september 2015 is gebruikgemaakt van deze faciliteit en is een krediet
opgenomen van € 19 miljoen met een rentevaste periode van 6 maanden.
Per 21 februari 2017 is de kredietfaciliteit verhoogd met € 10 miljoen. Hierdoor is er een
kredietfaciliteit ontstaan van € 36 miljoen met een accordeonmogelijkheid om deze kredietfaciliteit
met €10 miljoen te verhogen. De looptijd is 5 jaar. De gebruikte faciliteit eind 2019 is €6 miljoen,
met een rentevaste periode van 6 maanden.
Per 25 september 2020 loopt de huidige financieringsovereenkomst af. in 2020 wordt een
herfinancieringsproces gestart. De restant hoofdsom van €6 miljoen is hierdoor onder de
kortlopende schulden verantwoord.
De rente op de kredietfaciliteit is afhankelijk van het leverage ratio en varieert tussen Euribor plus
0,75% (leverage ratio kleiner of gelijk aan 1) en Euribor plus 1,5% (leverage ratio groter of gelijk aan
2,5 en kleiner of gelijk aan 3). De bank heeft geen zekerheden gesteld aan het krediet.

Convenanten
Aan dit krediet zijn de volgende convenanten verbonden:
1. Leverage ratio ((rentedragende schulden - liquide middelen) / EBITDA) <=3
2. Interest coverage ratio (nette rentelasten / EBITDA) >=4
3. Dividendbetalingen zijn gelimiteerd tot € 460.000; het is toegestaan het dividend te
verhogen tot maximaal 50% van het netto resultaat onder de voorwaarde dat de net
leverage ratio < 2 blijft.
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Leverage ratio
Interest coverage ratio
Uitgekeerd dividend boekjaar

2019

2018

0,0

0,2

102,0
€ 458.000

73,8
€ 458.000

Ultimo boekjaar wordt hiermee aan de convenanten voldaan.

9. Kortlopende schulden
(in EUR 1.000)

2019

2018

Schulden aan kredietinstellingen

6.000

0

Schulden aan leveranciers

2.969

3.198

Schulden uit hoofde van loonheffing

315

275

Schulden uit hoofde van vennootschapsbelasting

737

155

Schulden aan aandeelhouders/participanten

5

845

Schulden aan Ministerie van Defensie

1.500

546

Overige schulden en overlopende passiva

4.310

9.311

15.836

14.330

2019

2018

Afhandelingskosten

14

880

Beveiligingskosten

534

439

Vakantiegeld en -dagen

134

134

Voorschot subsidie

725

725

Te betalen dividend

227

227

Vooruitgefactureerde omzet

620

746

1.503

4.786

553

1.374

4.310

9.311

Overige schulden en overlopende passiva
(in EUR 1.000)

1

Overlopende passiva
Overige

1 Dit betreft een ontvangen voorschot inzake een subsidie van de provincie Noord-Brabant voor het realiseren van een OV- terminal in het multipurpose gebouw.

Er zijn geen kortlopende schulden met een looptijd > 1 jaar.
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Financiële instrumenten
De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële
instrumenten die de onderneming blootstelt aan markt-, valuta-, rente-, kasstroom-, krediet- en
liquiditeitsrisico. Eindhoven Airport onderkent een aantal risicogebieden waar permanent aandacht
voor is om ze beheersbaar en aanvaardbaar in omvang te houden. Risicomanagement is periodiek
een vast onderwerp op de agenda van de Raad van Commissarissen en van de Directie en het
managementteam.
Valutarisico
Er is vastgesteld dat er geen valutarisico’s bestaan en dat ze evenmin te verwachten zijn, aangezien
nagenoeg alle inkoop- en verkooptransacties in euro’s plaatsvinden.
Marktrisico
Er worden maatregelen getroffen om het marktrisico dat bestaat omtrent veiligheid (Safety &
Security) van passagiers, interne en externe werknemers, bezoekers en omwonenden niet in
gevaar te brengen en de continuïteit van de luchthaven te borgen. Op financieel gebied is ons
beleid gericht op het waarborgen van een gezonde en solide langetermijnontwikkeling waarbij een
lage risicobereidheid past. Wat betreft compliance trachten we aan alle wet- en regelgeving te
voldoen, op het gebied van onder meer veiligheid en beveiliging, milieu, duurzaamheid,
aanbestedingen en privacy- en informatiebeveiliging. We accepteren hierin geen risico's.
Kredietrisico
De onderneming loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële
vaste activa, handels- en overige vorderingen. Het kredietrisico bij debiteuren
is geconcentreerd bij 3 luchtvaartmaatschappijen. Ongeveer 65% van het debiteurensaldo
per 31 december 2019 heeft betrekking op deze maatschappijen.
Met deze luchtvaartmaatschappijen bestaat een goede, veelal lange relatie. Zij hebben altijd tijdig
aan hun betalingsverplichtingen voldaan. Het maximale kredietrisico is hierdoor beperkt.
Renterisico en kasstroomrisico
Het beleid van de onderneming is om haar financieringen voor 100% aan te trekken met variabel
rentende leningen. De onderneming loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en
schulden en herfinanciering van bestaande financieringen. Voor vorderingen en schulden met
variabel rentende renteafspraken loopt de onderneming risico ten aanzien van toekomstige
kasstromen.
Liquiditeitsrisico
De onderneming bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen.
Het management ziet erop toe dat voor de onderneming steeds voldoende liquiditeiten
beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële
ruimte onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft om steeds binnen de gestelde
leningconvenanten te blijven.
Reële waarde
De reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder
kasmiddelen, kortlopende vorderingen, kortlopende schulden en langlopende schulden benadert
de boekwaarde daarvan.
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10. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Eindhoven Airport heeft per 31 december 2019 niet in de balans opgenomen
verplichtingen ter grootte van € 4,2 miljoen. Dit betreft met name investeringsverplichtingen van
€ 4,1 miljoen die we zijn aangegaan voor met name investeringen in en rondom de terminal. Dit zijn
investeringsverplichtingen korter dan 1 jaar. Daarnaast zijn we leaseverplichtingen aangegaan,
waarvan € 49.129 met een termijn korter dan 1 jaar en € 44.072 met een termijn tussen 1 en 5 jaar.
In de in september 2015 overeengekomen kredietfaciliteit is onder meer de verplichting
opgenomen dat een dividend van maximaal € 460.000 wordt uitgekeerd over de boekjaren 2015
tot en met 2019. Dit bedrag mag na 2015 toenemen indien de leverage ratio lager dan 2 blijft en
het totaal uitgekeerde dividend niet meer dan 50% van de winst bedraagt.
Met de Louvre Group zijn in maart 2018 nieuwe afspraken gemaakt over een omzetafhankelijke
managementfee en franchise fee als vergoeding voor het te voeren management en gebruik van
een franchiseformule voor het hotel. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 5 jaar. De
resterende looptijd van deze overeenkomst is 3,5 jaar (einddatum 01-03-2023).
Er is een voorwaardelijke verplichting van maximaal € 3 miljoen aan de gemeente Eindhoven en aan
de provincie Noord-Brabant ten behoeve van de realisatie van een grootschalige verbetering van de
landzijdige bereikbaarheid van Noordwest-Eindhoven. De belangrijkste voorwaarden hierin zijn:

•
•
•

Eindhoven Airport heeft de vergunning voor de uitvoer van de tweede fase van het
Aldersadvies;
Start werkzaamheden begin 2018 en de realisatie zal gereed zijn uiterlijk ultimo 2020;
Eindhoven Airport verkeert in een gezonde bedrijfseconomische situatie op het moment dat
bijdragen betaald worden.

De eerste termijn van € 750.000 (25% van het totale bedrag) is in 2019 voldaan. De resterende
voorwaardelijke verplichting van € 2.250.000 heeft een looptijd tussen de 1 en 5 jaar.
Eindhoven Airport heeft geen verplichtingen voor een termijn langer dan 5 jaar en heeft geen
garantiestellingen afgegeven.

11. Netto-omzet
De netto-omzet kan als volgt worden gespecificeerd naar belangrijke opbrengstencategorieën :
(in EUR 1.000)

2019

2018

Havengelden

34.797

41.319

Autoparkeergelden

14.758

14.210

Concessies

9.763

7.678

Verhuringen

4.733

4.682

676

763

64.727

68.652

Overige netto-omzet

Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2019 / 91

Voorwoord / Over ons / Strategie / Verbinden / Buren / Entree / Proeftuin / Bedrijfsvoering / Resultaat / Governance / Jaarrekening

Havengelden
(in EUR 1.000)

2019

Vliegtuigvergoedingen

2018

5.177

507

29.519

40.782

101

30

34.797

41.319

2018

2018

14.758

14.210

14.758

14.210

(in EUR 1.000)

2019

2018

Winkels en horeca

6.975

5.938

Oliemaatschappijen

1.032

986

431

348

Passagiersvergoedingen
Parkeergelden vliegtuigen

Autoparkeren
(in EUR 1.000)
Autoparkeergelden

Concessies

Autoverhuur
Overige concessies

1

1.325

406

9.763

7.678

1 De overige concessies bestaan met name uit concessies voor afhandeling, busvervoer, catering, vliegtuigwassen en tickets.

De aard van de concessies betreft voornamelijk horeca- en winkelverkopen. In ruil voor een
percentage van de omzet stellen wij aan concessionarissen casco winkel- en horecaruimte
beschikbaar. Eindhoven Airport is met de concessionarissen voorwaarden overeengekomen zoals
de hoogte van de concessie en het afrekenen daarvan via voorschotbedragen en een jaarlijkse
eindafrekening. De looptijd van concessie-overeenkomsten varieert van 5 tot 10 jaar. Geen van de
overeenkomsten wordt automatisch stilzwijgend verlengd.

Verhuringen
(in EUR 1.000)

2019

Gebouwen

1.020

831

Hotel omzet

3.576

3.707

137

144

4.733

4.682

Terreinen
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Overige netto-omzet
(in EUR 1.000)

2019

2018

Reclameopbrengsten

433

426

Overige opbrengsten

243

337

676

763

2019

2018

0

2.081

0

2.081

2019

2018

Marktwaarde aanpassing erfpachten

-47

-72

Marktwaarde aanpassing commercieel onroerend goed

750

-26

703

-98

(in EUR 1.000)

2019

2018

Beveiligingkosten

6.986

6.136

Afhandelingskosten

6.230

16.807

Schoonmaakkosten

2.189

1.873

Medegebruikskosten

5.000

3.576

424

762

2.760

2.881

1

1 Betreffen met name telefonie-, netwerk- en beheervergoedingen.

12. Overige bedrijfsopbrengsten
(in EUR 1.000)
Schade-uitkeringen

13. Waardeveranderingen vastgoedbeleggingen
(in EUR 1.000)

14. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Overige uitbestedingen
Onderhoudskosten
Inhuur extern personeel

731

521

1.979

1.444

44

48

Advieskosten

1.408

1.081

Overige externe kosten1

3.101

4.177

30.852

39.306

Commerciële en relationele kosten
Accountantskosten

1 De overige externe kosten bestaan met name uit kosten voor gas, water en elektra, huurkosten, herstelkosten, verkeersregelaars, verzekeringen en belastingen.
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15. Lonen en salarissen
(in EUR 1.000)

2019

2018

Salarissen

4.993

4.165

Overige personeelskosten

513

401

5.506

4.566

Ultimo 2019 was het aantal fte werkzaam bij Eindhoven Airport N.V. 63,0, een toename van 8,9 fte
ten opzichte van 2018. Ultimo 2019 was het aantal fte werkzaam in het hotel 15,8.
Het personeelsbestand (fte's) ultimo 2019:
Afdeling

2019

(Alle werknemers zijn binnen Nederland werkzaam)

man

2018
vrouw

man

vrouw

Airport Development

4,9

0,8

3,9

0,8

Airport Operations

6,0

8,2

6,0

7,8

Aviation Development & Partnerships

2,0

0,0

2,0

0,0

Communications

1,0

1,6

0,0

0,7

Consumers & Real Estate

1,8

2,6

2,0

0,9

Digital & IT

4,0

1,0

4,0

0,0

Finance & Procurement

3,0

1,6

3,0

1,7

HR

0,0

1,7

0,0

1,7

Legal & Corporate Affairs

2,0

4,0

1,0

4,4

Managing Board

1,0

1,0

2,0

2,0

Support

0,0

6,1

0,0

3,5

Technical & Facility Services

7,7

1,0

6,8

0,0

33,4

29,6

30,7

23,4

0,9

14,9

1,9

10,8

34,3

44,5

32,6

34,2

Totaal exclusief Hotel
Hotel
Totaal inclusief Hotel

Bezoldiging commissarissen
In 2019 is aan de Raad van Commissarissen een bezoldiging betaald van € 70.000 (2018:
€ 70.000).

Bezoldiging bestuurders
De statutaire directie van Eindhoven Airport N.V. bestaat uit 2 personen. De algemeen directeur van
Eindhoven Airport N.V. is per 1 juli 2019 de heer drs. Roel Hellemons (tot 1 juli 2019 de heer drs.
Joost Meijs). In juli 2017 is mevrouw drs. Mirjam van den Bogaard toegetreden tot de directie in de
functie van Chief Operations Officer (COO).
Aan bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten als bedoeld in artikel 2:383 lid 1 BW, is in het
boekjaar ten laste van de onderneming en zijn dochtermaatschappij gekomen voor bestuurders
een bedrag van € 586.318 (2018: € 537.293).
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Aandeelhouders van Eindhoven Airport N.V. zijn N.V. Luchthaven Schiphol (51%), provincie NoordBrabant (24,5%) en gemeente Eindhoven (24,5%). In dit verband valt Eindhoven Airport N.V. onder
de staatsdeelnemingen, categorie markt/publiek. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van Eindhoven Airport N.V. heeft op 14 mei 2007 het remuneratiebeleid voor de directie van
Eindhoven Airport N.V. vastgesteld. Dit remuneratiebeleid is in lijn met dat van Schiphol Group.

16. Sociale lasten en pensioenlasten
(in EUR 1.000)
Sociale lasten
Pensioenlasten

2019

2018

814

696

525

441

1.339

1.137

(in EUR 1.000)

2019

2018

Afschrijvingskosten

6.999

6.445

(in EUR 1.000)

2019

2018

Rentelasten en soortgelijke kosten

-330

-415

De medewerkers van Eindhoven Airport N.V. hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij
Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., de pensioenuitvoerder. Deze
pensioenregeling betreft een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Indexatie
(aanpassing met prijsstijging) van de toegekende aanspraken en rechten vindt uitsluitend plaats
indien en voor zover de middelen van het depot daartoe ruimte laten en de werkgever daartoe
heeft besloten. De pensioenregeling wordt volgens de Pensioenwet gekarakteriseerd als uitkeringsovereenkomst. De uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder heeft een looptijd van 5
jaar. Indexatie geeft geen aanleiding tot premie-aanpassingen.

17. Afschrijvingen op materiële vaste activa

18. Rentebaten en -lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

72

65

-258

-350

De financiële lasten in 2019 komen met name voort uit de in september 2015 overeengekomen
kredietfaciliteit van € 26 miljoen. In 2017 is deze kredietfaciliteit met € 10 miljoen verhoogd tot €
36 miljoen. Van deze faciliteit is per ultimo 2019 voor € 6 miljoen gebruikgemaakt. Het
rentepercentage is Euribor +0,75%.
De overige financiële lasten betreffen kosten van betalingsverkeer en creditcardprovisies.
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19. Belastingen
(in EUR 1.000)

2019

2018

Vennootschapsbelasting op basis van het resultaat over boekjaar

4.609

4.521

158

236

Vennootschapsbelasting uit hoofde van mutaties latentie
Vennootschapsbelasting uit hoofde van afwikkeling voorgaande jaren
Totaal
Effectieve belastinglast

-27

0

4.740

4.757

25%

25%

Het tarief in 2019 was 25,0%

20. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de
onderneming en een natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de onderneming. Als
verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook de statutaire
directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Eindhoven Airport of Schiphol
Group en nauwe verwanten en aandeelhouders zijn verbonden partijen. Transacties van betekenis
met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden
zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere
informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. Per 24 oktober 2012 is de 100%dochteronderneming Eindhoven Airport Hotel een verbonden partij. Onder transacties wordt
verstaan een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in
rekening is gebracht.
Er hebben zich geen transacties voorgedaan met verbonden partijen op niet-zakelijke grondslag. In
de normale bedrijfsactiviteiten koopt en verkoopt de onderneming goederen en diensten van en
aan deelnemingen waarop invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Deze transacties
worden over het algemeen op zakelijke grondslag uitgevoerd tegen voorwaarden die vergelijkbaar
zijn met die van transacties met derden.
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21. Honoraria van de accountant
De volgende honoraria van KPMG Accountants N.V. zijn ten laste gebracht van de onderneming,
haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals
bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW.
KPMG

(in EUR 1.000)

Accountants

Overig KPMG

N.V.

netwerk

Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten

(in EUR 1.000)

Totaal KPMG

2019

2019

2019

41

0

41

3

0

3

44

0

44

KPMG

Overig KPMG

Accountants N.V.

netwerk

Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten

Totaal KPMG

2018

2018

2018

45

0

45

3

0

3

48

0

48

22. Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen significante gebeurtenissen na de balansdatum voorgedaan.
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Enkelvoudige balans per 31 december
2019
(na resultaatbestemming)
(in EUR 1.000)

Toelichting

2019

2018

Vaste activa
Materiële vaste activa

23

117.088

109.826

Financiële vaste activa

24

793

799

117.881

110.625

4

4

6.442

9.313

5.481

6.311

11.927

15.628

129.808

126.253

2019

2018

2.292

2.292

10.777

10.777

2.333

2.282

327

327

97.976

84.155

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen

25

Liquide middelen

(in EUR 1.000)

Toelichting

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Agio reserve
Herwaarderingsreserve
Bestemmingsreserve
Overige reserves
Dividend

231

231

26

113.936

100.064

Voorzieningen

27

424

425

Langlopende schulden

28

0

12.000

Kortlopende schulden

29
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Enkelvoudige winst-en-verliesrekening
over 2019
(in EUR 1.000)

2019

2018

308

402

Overig resultaat na belastingen

14.022

13.868

Nettoresultaat

14.330

14.270

Aandeel in resultaat van de onderneming waarin wordt deelgenomen na belastingen

Toelichting
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Toelichting behorende tot de
enkelvoudige jaarrekening 2019
Algemeen
De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2019 van Eindhoven Airport N.V.
(KvK nummer: 17051407). Ten aanzien van de enkelvoudige winst-en-verliesrekening van
Eindhoven Airport Hotel B.V. is gebruikgemaakt van de vrijstelling ingevolge artikel 2:402 BW. Voor
zover posten uit de enkelvoudige winst-en-verliesrekening hierna niet nader zijn toegelicht, wordt
verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling
Financiële instrumenten
In de enkelvoudige jaarrekening worden financiële instrumenten gepresenteerd op basis van hun
juridische vorm.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
In de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groepsmaatschappijen gewaardeerd volgens
de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Zie voor een uitwerking
hiervan de grondslagen voor financiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.

Resultaat deelnemingen
Het aandeel in het resultaat van de onderneming waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel
van de onderneming in de resultaten van deze deelneming. Resultaten op transacties, waarbij
overdracht van activa en passiva tussen de onderneming en haar deelnemingen en tussen
deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet
gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
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23. Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:

(in EUR 1.000)

Banen en

Terreinen en

platform

wegen

Aanschafwaarde ultimo 2018
Cumulatieve afschrijvingen ultimo 2018

Overige vaste
Gebouwen

Installaties

bedrijfsmiddelen

Vastgoed-

Objecten in

beleggingen

aanbouw

Totaal

22.688

23.340

75.975

7.167

1.657

1.024

14.138

145.989

-10.805

-4.819

-19.441

-3.044

-1.097

0

0

-39.206

Ongerealiseerde waardeverandering ultimo
2018

0

1.663

0

0

0

1.380

0

3.043

11.883

20.184

56.534

4.123

560

2.404

14.138

109.826

1.388

140

1.423

3.572

307

4.245

3.887

14.962

aanschafwaarde)

-203

-1.649

-42

-46

-238

0

0

-2.178

Afschrijvingen in 2019

-964

-1.320

-3.527

-970

-216

0

0

-6.997

0

0

0

0

0

0

0

0

Boekwaarde ultimo 2018
Mutaties in de boekwaarde
Investeringen in 2019
Desinvesteringen (aanpassing

Waardeverminderingen 2019
Desinvesteringen (aanpassing cumulatieve
afschrijvingen)

203

1.649

42

46

238

0

0

2.178

Ongerealiseerde waardeverandering 2019

0

0

0

0

0

-703

0

-703

Opleveringen

0

0

14.018

0

0

0

-14.018

0

Herclassificatie

0

0

0

0

0

0

0

0

424

-1.180

11.914

2.602

91

3.542

-10.131

7.262

23.873

21.831

91.374

10.693

1.726

5.269

4.007

158.773

-11.566

-4.490

-22.926

-3.968

-1.075

0

0

-44.025

Saldo mutaties boekwaarde
Aanschafwaarde ultimo 2019
Cumulatieve afschrijvingen ultimo 2019
Ongerealiseerde waardeverandering ultimo
2019
Boekwaarde ultimo 2019

0

1.663

0

0

0

677

0

2.340

12.307

19.004

68.448

6.725

651

5.946

4.007

117.088

Zie voor een nadere toelichting de toelichting op materiële vaste activa in de geconsolideerde
jaarrekening.

24. Financiële vaste activa
(in EUR 1.000)
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Vorderingen op deelnemingen
Actieve belastinglatenties
Overige vorderingen

2019

2018

78

0

0

220

715

557

0

22

793

799

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:
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Deelnemingen
in groepsmaatschap(in EUR 1.000)

pijen

Stand per 1 januari 2019

Vorderingen op

Latente

deel-

belasting

nemingen

vorderingen

Leningen U/G

Totaal

0

220

557

22

799

0

-450

0

-22

-472

308

0

0

0

308

0

0

158

0

158

-230

230

0

0

0

78

0

715

0

793

Mutaties in 2019
Aflossing lening
Aandeel in resultaat
Mutatie actieve belasting latenties
Naar deelnemingen in groepsmaatschappijen
Stand per 31 december 2019

De verstrekte lening aan de deelneming kent een rentepercentage van 4,0% en is in 2019 volledig
afgelost. Voor de toelichting op de latente belastingvorderingen en leningen u/g wordt verwezen
naar de toelichting op de financiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.
Eindhoven Airport N.V. te Eindhoven staat aan het hoofd van de groep en heeft de volgende
kapitaalbelangen:

Aandeel in

Vestigings-

Naam

geplaatst

plaats

kapitaal %

Geconsolideerde deelnemingen
Eindhoven Airport Hotel B.V.

Eindhoven

100

25. Vorderingen
(in EUR 1.000)

2019

2018

Debiteuren

4.979

5.156

Vordering omzetbelasting

509

754

Vorderingen op deelnemingen

100

106

Overige vorderingen

854

3.297

6.442

9.313

Er zijn geen vorderingen met een periode langer dan één jaar (2018: € 0).
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26. Eigen vermogen
Gestort
(in EUR 1.000)

Agio-

aandelen-

reserve

kapitaal

Bestem-

Herwaar-

mingsre-

derings-

serve

reserve

Overige

Totaal

Dividend

reserves

jaar

2018
Stand aanvang boekjaar

2.292

10.777

327

2.209

70.416

231

86.252

Realisatie herwaarderingsreserve

0

0

0

73

-73

0

0

Besteding

0

0

0

0

0

-231

-231

Vrijval herwaarderingsreserve

0

0

0

0

0

0

0

Winstbestemming

0

0

0

0

13.812

458

14.270

Overboeking preferent dividend naar

0

0

0

0

0

-227

-227

2.292

10.777

327

2.282

84.155

231

100.064

kortlopende schulden
Saldo ultimo 2018

2019
Stand aanvang boekjaar

2.292

10.777

327

2.282

84.155

231

100.064

Realisatie herwaarderingsreserve

0

0

0

51

-51

0

0

Besteding

0

0

0

0

0

-231

-231

Winstbestemming

0

0

0

0

13.872

458

14.330

Overboeking preferent dividend naar

0

0

0

0

0

-227

-227

2.292

10.777

327

2.333

97.976

231

113.936

kortlopende schulden
Saldo ultimo 2019

Verdeling aandelenkapitaal
Cumulatief
preferente
aandelen(in EUR 1.000)

kapitaal

Gewone
aandelen-

Totaal geplaatst
%

kapitaal

aandelen-

Waarvan gestort

kapitaal

Schiphol Nederland B.V.

2.269

45

51,0%

2.314

1.180

Provincie Noord-Brabant

0

1.112

24,5%

1.112

556

Gemeente Eindhoven

0

1.112

24,5%

1.112

556

2.269

2.269

100,0%

4.538

2.292

Verdeling dividend

(in EUR 1.000)

Preferent

Gewoon

dividend

dividend

Totaal dividend

Schiphol Nederland B.V.

227

5

232

Provincie Noord-Brabant

0

113

113

Gemeente Eindhoven

0

113

113

227

231

458
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Gestort aandelenkapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van Eindhoven Airport bedraagt € 9.000.000, verdeeld in 10.000.000
preferente aandelen van € 0,45 en 10.000.000 gewone aandelen van € 0,45. Hiervan zijn geplaatst
5.000.000 preferente aandelen en 5.000.000 gewone aandelen. Van dit geplaatste
aandelenkapitaal van € 4.500.000 is gestort € 2.291.590. De cumulatief preferente aandelen zijn
gepresenteerd onder het eigen vermogen en de houders van preferente aandelen hebben geen
bijzondere zeggenschapsrechten. De cumulatief preferente aandelen geven recht op voorrang bij
dividend uitkeringen op overige aandelen. Er is (evenals vorig jaar) geen gestort en opgevraagd
kapitaal dat fiscaal niet als gestort wordt aangemerkt in de zin van artikel 3a van de Wet op de
dividendbelasting 1965.

Agioreserve
De agioreserve is bij de financiële herstructurering in 1998 als volgt gevormd:
Vanuit het ministerie van Verkeer & Waterstaat € 7.373.929
Vanuit de provincie Noord-Brabant € 1.701.676.
Vanuit de gemeente Eindhoven € 1.701.676.

•
•
•

Er is (evenals vorig jaar) geen agio dat fiscaal niet als gestort wordt aangemerkt in de zin van artikel
3a van de Wet op de dividendbelasting 1965.

Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve is in 2000 gevormd uit de nettovermogenswaarde van de op 23 november
2000 verkregen deelneming. De nettovermogenswaarde van de om niet verkregen deelneming per
23 november 2000 en haar resultaat zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve in 2000; mede in
verband met de juridische fusie van deze om niet verkregen deelneming met Eindhoven Airport N.V.
die heeft plaatsgevonden op 10 april 2001. Deze reserve mag slechts worden aangewend voor
uitgaven ten behoeve van milieu en veiligheid. De beperkte bestedingsmogelijkheid van de
bestemmingsreserve is door de directie bepaald en betreft geen verplichting. De directie kan deze
beperking zelf opheffen.

Herwaarderingsreserve
Bij de bepaling van de herwaarderingsreserve ter zake van materiële vaste activa is een bedrag
voor latente belastingverplichtingen in mindering gebracht, berekend tegen het actuele
belastingtarief.

Bestemming resultaat
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is voorgesteld winstuitkeringen te doen ter
grootte van €458.000, te weten €227.000 op cumulatief preferente aandelen en € 231.000
op gewone aandelen. De resterende winst bedraagt €13.872.000. Deze wordt in zijn geheel
toegevoegd aan de overige reserves.
De onderneming kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare
winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan
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het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens
de wet en de statuten moeten worden aangehouden.
Over 2019 wordt preferent dividend uitgekeerd ten bedrage van € 231.000. De vennootschap heeft
voldoende vrij uitkeerbaar vermogen; de uitkering is verwerkt als een verplichting per 31 december
2019.

27. Voorzieningen
Voor de toelichting op de voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting op de voorzieningen in
de geconsolideerde jaarrekening.

28. Langlopende schulden
Voor de toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de toelichting op de
langlopende schulden in de geconsolideerde jaarrekening.

29. Kortlopende schulden
(in EUR 1.000)

2019

2018

(Resterende looptijd van korter dan een jaar)
Schulden aan kredietinstellingen

6.000

0

Schulden aan leveranciers

2.890

3.105

Schulden uit hoofde van loonheffing

306

264

Schulden uit hoofde van vennootschapsbelasting

634

21

Schulden aan deelnemingen

0

1

Schulden aan aandeelhouders/participanten

5

845

1.500

546

Schulden aan Ministerie van Defensie
Overige schulden en overlopende passiva

4.113

8.982

15.448

13.764

30. Financiële instrumenten
Voor de financiële instrumenten van Eindhoven Airport N.V. wordt verwezen naar de paragraaf
financiële instrumenten in de geconsolideerde jaarrekening.

31. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Hoofdelijke aansprakelijkheid en garanties
Eindhoven Airport heeft geen verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor uit
rechtshandelingen van Nederlandse geconsolideerde deelnemingen voortvloeiende schulden.

Fiscale eenheid
Eindhoven Airport N.V. vormt tezamen met haar dochteronderneming een fiscale eenheid voor de
heffing van vennootschapsbelasting. Elk der vennootschappen is volgens de
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standaardvoorwaarden aansprakelijk voor te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid
betrokken vennootschappen. Met Luchthaven Schiphol N.V. is een fiscale eenheid voor de btw.

Huurovereenkomst
Tussen Eindhoven Airport N.V. en Eindhoven Airport Hotel B.V. is overeengekomen dat Eindhoven
Airport N.V. een marktconforme huur ontvangt van Eindhoven Airport Hotel B.V. als vergoeding
voor de investering in gebouw en inrichting.

Aandeel in resultaat na belastingen van de
onderneming waarin wordt deelgenomen
Dit betreft het aandeel van de onderneming in het
resultaat van haar deelneming, waarvan een bedrag van € 308.000 (2018: € 402.000)
groepsmaatschappijen betreft.
Voor het overige wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

32. Personeelskosten en aantal werknemers
(in EUR 1.000)

2019

2018

Lonen en salarissen

4.605

3.774

Sociale lasten

738

622

Pensioenlasten

506

424

Overige personeelskosten

469

337

6.318

5.157

Ultimo 2019 was het aantal fte werkzaam bij Eindhoven Airport N.V. 63,0, een toename van 8,9 fte
ten opzichte van 2018.
Het personeelsbestand (fte's) ultimo 2019:
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Afdeling
(Alle werknemers zijn binnen Nederland werkzaam)

2019
man

2018
vrouw

man

vrouw

Airport Development

4,9

0,8

3,9

0,8

Airport Operations

6,0

8,2

6,0

7,8

Aviation Development & Partnerships

2,0

0,0

2,0

0,0

Communications

1,0

1,6

0,0

0,7

Consumers & Real Estate

1,8

2,6

2,0

0,9

Digital & IT

4,0

1,0

4,0

0,0

Finance & Procurement

3,0

1,6

3,0

1,7

HR

0,0

1,7

0,0

1,7

Legal & Corporate Affairs

2,0

4,0

1,0

4,4

Managing Board

1,0

1,0

2,0

2,0

Support

0,0

6,1

0,0

3,5

Technical & Facility Services

7,7

1,0

6,8

0,0

33,4

29,6

30,7

23,4

Totaal
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Eindhoven, 2 maart 2020

De Directie
Drs. R.A.J. (Roel) Hellemons
Drs. M.P.J. (Mirjam) van den Bogaard

De Raad van Commissarissen
Ir L.J.T. (Bert) van der Els
J.W.H. (Jan Willem) Weissink MBA
Drs. B.I. (Birgit) Otto
Drs. C.G.M. (Carlo) van Kemenade MBA
Drs. P.L.A. (Paul) Rüpp
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Overige gegevens
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de Algemene Vergadering van Eindhoven Airport N.V.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening
Ons oordeel
Wij hebben het jaarverslag 2019 van Eindhoven Airport N.V. (hierna 'de vennootschap') te
Eindhoven (hierna 'de jaarrekening') gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van Eindhoven Airport N.V. per 31 december 2019 en van het
resultaat over 2019, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2019;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Eindhoven Airport N.V. zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
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•
•

het bestuursverslag, waarin is opgenomen het bericht van de CEO van Eindhoven Airport,
feiten en cijfers over Eindhoven Airport, profiel en strategie, Eindhoven Airport in 2019, met
daarin onder meer de resultaten van Eindhoven Airport en het verslag inzake governance,
met daarin onder meer het verslag van de Raad van Commissarissen;
de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

•
•

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de
jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de directie en de Raad van Commissarissen voor de
jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing als de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de onderneming in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevings-stelsel
moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de
directie het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen
en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces
van financiële verslaggeving van de vennootschap.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
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Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:

•

•
•
•

•
•

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de vennootschap;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
vennootschap haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze
controleverklaring de aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter
toe leiden dat de vennootschap haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de
aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de
aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen.
Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen. Op grond hiervan
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hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige
financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.
Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Eindhoven, 2 maart 2020
KPMG Accountants N.V.
L.J.J.M Vale RA
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Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming
Statutaire regeling
Artikel 30A van de statuten regelt de winstbestemming. Een samenvatting daarvan luidt als volgt:
1. Uit de winst van het boekjaar wordt allereerst, zo mogelijk, op de cumulatief preferente aan
delen uitgekeerd tien procent over het op deze aandelen gestorte bedrag. Indien de winst
in enig jaar de in de vorige zin bedoelde uitkering niet of niet volledig toelaat, wordt aan de
houders van cumulatief preferente aandelen het tekort ten laste van de winst van
volgende jaren uitgekeerd.
2. a. Indien en voor zover het eigen vermogen minder dan 40 procent van het balanstotaal
vertegenwoordigt of zal gaan vertegenwoordigen, is de algemene vergadering bevoegd te
besluiten tot - voor zover mogelijk - een adequate reservering; b. Uit de na toepassing van
lid 1 en lid 2 sub a overblijvende winst kan bij besluit van de algemene vergadering worden
gereserveerd op voorstel van de Raad van Commissarissen.
3. Van de na toepassing van lid 1 en, voor zover van toepassing, de na toepassing
van lid 2 alsdan overblijvende winst wordt door de algemene vergadering
als dividend uitgekeerd: a) Aan de gemeente Eindhoven en de provincie NoordBrabant, als houders van gewone aandelen, gezamenlijk en naar rato van ieders
nominale bedrag aan gewone aandelen, een bedrag gelijk aan het bedrag dat in lid 1 eerste
volzin van dit artikel aan Schiphol Nederland B.V. (S.N.B.V.) als preferent dividend is
uitgekeerd; b) Aan S.N.B.V. als houder van gewone aandelen, een naar rato van haar
nominale bedrag aan gewone aandelen evenredig gedeelte van het bedrag dat op grond
van het onder a. bepaalde wordt uitgekeerd op de overige gewone aandelen.
4. De alsdan overblijvende winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.
Uitkeringen uit hoofde van dit lid geschieden aan alle houders van gewone aandelen en
alle houders van cumulatief preferente aandelen naar evenredigheid van hun nominale
aandelenbezit.
In aanvulling op de statuten is in de AvA d.d. 24 maart 2013 besloten om vanaf boekjaar
2012 het dividend te verdubbelen.
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Colofon
Dit jaarverslag is een uitgave van
Eindhoven Airport N.V.
Luchthavenweg 13
5657 EA Eindhoven
T +31 40 291 98 29
Voor vragen over dit jaarverslag: communications@eindhovenairport.nl
Productie en redactie
Eindhoven Airport N.V., afdeling Comunications
Bondt Communicatie BV, Breda
Vormgeving
Oranje Vormgevers, Eindhoven
Fotoverantwoording
Eindhoven Airport en partners, Twycer – Christ Clijsen en andere fotografen
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