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Inleiding 
 
Op 11 november 2003 hebben Burgemeester en Wethouders in een brief aan de Ge-
meenteraad van Rotterdam kenbaar gemaakt dat zij de Staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat willen verzoeken het openingsregime van Rotterdam Airport (verder ook: 
RA) te verruimen. De Raad heeft in zijn vergadering van 27 november besloten in te 
stemmen met dit voornemen. Op 12 december jl. heeft het College van Burgemeester en 
Wethouders een verzoek gericht aan de staatssecretarissen van V&W en VROM tot her-
ziening van het openingsregime met de aankondiging dat op korte termijn een nadere 
economische analyse van de opgestelde onderbouwing extern zou worden uitgevoerd en 
aan hen zou worden toegezonden. 
 
B&W hebben mij verzocht deze nadere economische analyse te verrichten.1 
 
Het voornemen van B&W beroept zich op de “Herziene onderbouwing met betrekking 
tot het openingsregime van Rotterdam Airport” van oktober jl.. In deze Onderbouwing 
wordt gemeld, dat de bedrijfseconomische positie en ontwikkeling van RA bemoeilijkt 
wordt door het nieuwe, sedert 31 oktober 2001 vigerende openingsregime. Dit regime, 
dat inhoudt dat slechts beperkt vliegverkeer mogelijk is tussen 23:00 en 07:00 uur, is 
volgens mededelingen van RA voor sommige luchtvaartmaatschappijen reden geweest 
om vluchten vanaf/naar RA te staken dan wel nieuwe mogelijkheden niet te ontwikke-
len. De bemoeilijkte bedrijfseconomische positie van RA baart B&W zorgen omdat de 
aanwezigheid van een florerende luchthaven ook van breder economisch belang wordt 
geacht. 
 
Inmiddels wordt op grond van de “Herziene onderbouwing, enz.” voorgesteld een regi-
me in te voeren dat ten opzichte van het vigerende als hoofdkenmerk heeft een één uur 
langere gelegenheid landingen uit te voeren. De “Herziene onderbouwing, enz.” steunt 
in belangrijke mate op informatie die is neergelegd in de notitie van RA, getiteld “Be-
perkte verruiming nachtregime Rotterdam Airport” (laatste versie van 13 november 
2003). In die notitie wordt een beroep gedaan op zowel intern gegenereerd als extern 
verworven materiaal. 
 
In de onderhavige notitie zal daarom op basis van genoemde stukken worden ingegaan 
op twee kernvragen: 
 
1. In hoeverre is de bedrijfseconomische positie van RA “bemoeilijkt” door het vige-

rende openingsregime? 
2. In hoeverre zal verruiming van het vigerende openingsregime in staat zijn tegen-

wicht te bieden aan de “tegenvallende ontwikkelingen”? 
 
Op de achtergrond van deze tamelijk concrete vragen speelt ook een meer fundamente-
le: in hoeverre is het handhaven c.q. faciliteren van een regionale luchthaven als RA van 
belang voor de regionale, hier: Rijnmondse, economie? In de loop der jaren zijn, vaak in 
opdracht van de Gemeente, diverse studies over dit thema gedaan. Mij is eveneens ver-
zocht om, op basis van deze studies, een uitspraak te doen over het bredere economische 

                                                 
1 Voor de precieze omschrijving van de opdracht, zie Appendix 1. 
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belang van Rotterdam Airport. Deze vraag is niet alleen actueel op de achtergrond van 
de twee bovengestelde vragen, maar ook omdat regionale vliegvelden in ons land door 
sommigen recent nog zijn afgeschilderd als regionale folklore.2  
 
In de onderhavige notitie wordt niet stilgestaan bij de milieuaspecten van een regionale 
luchthaven als Rotterdam Airport of van eventuele wijzigingen in de voor deze luchtha-
ven geldende openingstijden. Bovendien zij benadrukt, dat deze notitie expliciet het ka-
rakter heeft van een ‘second opinion’. Daarmee wordt bedoeld, dat de auteur kennis 
heeft genomen van reeds beschikbare studies en memoranda, hem aangereikt door zo-
wel Gemeente Rotterdam als Rotterdam Airport BV, en dit materiaal heeft gewikt en 
gewogen teneinde te geraken tot zijn oordeel. Nieuw materiaal is slechts verzameld in-
dien zulks noodzakelijk leek voor het opmaken van een mening over het reeds voorhan-
den materiaal. 
 
Voor de goede orde zij tevens opgemerkt, dat er in de onderhavige notitie steeds naar 
gestreefd is strikt neutrale argumentatielijnen te volgen. Dit impliceert onder meer, dat 
deze notitie zich niet ten doel heeft gesteld om een zo goed mogelijke argumentatie voor 
aanpassing van het heersende openingsregime rond te krijgen. Veel meer is gezocht 
naar een evenwichtige beschrijving en vervolgens verklaring en duiding van aangetrof-
fen c.q. verkregen gegevens. Telkens wordt, al is het soms maar kort, ingegaan op mo-
gelijke alternatieve verklaringen. Dit is gedaan om tot een zo zuiver mogelijke analyse 
te geraken. Een en ander levert een notitie op die minder recht door zee gaat dan wel-
licht gebruikelijk is in ambtelijke kringen, die soms zijsporen moet noemen resp. onder-
zoeken ook wanneer die voor de lezer niet direct relevant lijken, maar die in ieder geval 
niet naar een vooropgestelde conclusie toewerkt. De notitie beoogt wél de lezer in staat 
te stellen om zelf evenwichtiger te oordelen over de in het geding zijnde economische 
verbanden. 
 
In paragraaf 1 wordt allereerst stil gestaan bij de mogelijke oorzaken van de achteruit-
gang van zowel verkeersproductie op, als bedrijfseconomisch rendement van Rotterdam 
Airport. In paragraaf 2 stel ik aan de orde in welke mate de prestaties van RA dienen te 
verbeteren teneinde van een gunstiger bedrijfseconomische positie te kunnen spreken. 
In paragraaf 3 ga ik vervolgens kort in op de bredere economische positie van een regi-
onale luchthaven als Rotterdam Airport. Paragraaf 4 bevat een samenvatting. Telkens 
wanneer in grafieken en tabellen melding wordt gemaakt van een ‘bron’ betekent dit, 
dat de gebruikte data van de genoemde instelling c.q. onderneming zijn verkregen. De 
bewerking van deze data valt onder de verantwoordelijkheid van de auteur. 
 
 

                                                 
2 Zie bijv. De Volkskrant van 6 december 2003. Regionale vliegvelden zouden in ons land per definitie 

verlieslatend zijn: doordat ons land relatief klein is, en wij beschikken over een uitermate goed geoutil-
leerde luchthaven als Schiphol, zouden dergelijke vliegvelden onvoldoende passagiers kunnen trekken, 
behalve wanneer dat rechtstreeks ten koste zou gaan van de bedrijfseconomische positie van Schiphol 
(hetgeen in deze visie kennelijk onwenselijk wordt geacht). 
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Bevindingen 
 
1. De terugval van RA in termen van aantallen vliegtuigbewegingen en passagiers 

vanaf respectievelijk 2001 en 2002 is sterker dan gold voor andere, vergelijkbare 
luchthavens (of voor de luchtvaart als geheel); tevens geldt, dat de onmiddellijk aan 
deze teruggang voorafgaande bloei eveneens bijzonder genoemd kan worden, ook al 
lijkt zij in een langere-termijnontwikkeling te passen. 

 
2. De relatief sterke terugval van aantallen passagiers valt samen met het van kracht 

worden van het nieuwe openingsregime, zodat het aannemelijk lijkt dat dit regime 
daar een oorzakelijke rol in heeft gespeeld ofschoon eveneens denkbaar is dat deze 
terugval de reciproque is van de eraan voorafgaande explosieve groei. 

 
3. Econometrische schattingen van de mogelijke effecten van het van kracht worden 

van het nieuwe openingsregime geven aan dat in 2002 ten hoogste ca. 1708 nacht-
vluchten minder zijn voorgekomen dan bij ongewijzigd regime het geval zou zijn 
geweest. 

 
4. Onder dezelfde vooronderstellingen en procedures als onder ad 3 bedoeld, zijn in 

2002 ten hoogste ca. 4770 lijndiensten minder uitgevoerd dan bij ongewijzigd regi-
me het geval zou zijn geweest. 

 
5. Onder dezelfde vooronderstellingen en procedures als onder ad 3 bedoeld, zijn in 

2002 ten hoogste ca. 156.230 passagiers minder via RA vervoerd dan bij ongewij-
zigd regime het geval zou zijn geweest. 

 
6. De teruggang van het bedrijfseconomisch rendement na 2001 zou gedeeltelijk zijn 

voorkomen indien de groei van de bedrijfsomzet zich zou hebben voorgezet volgens 
de lopende groeivoet. 

 
7. De teruggang ad 6 zou gedeeltelijk ook zijn opgetreden indien de omzetgroei zich 

zou hebben voortgezet, en wel vooral als gevolg van de door nieuwe investeringen 
veroorzaakte plotselinge groei van de vaste activa vanaf 2000. 

 
8. Het uitrekenen van bredere economische effecten van een luchthaven als RA, en 

zeker van een verruiming van het openingsregime, blijkt een tamelijk ongewisse 
zaak; desondanks kan worden gesteld dat het nagenoeg zeker is dat een dergelijke 
luchthaven, indien bedrijfseconomisch zinvol, ook vanuit een bredere optiek zinvol 
is. 

 
9. Het is aannemelijk dat een verruiming van het openingsregime zal worden gezien 

als een signaal dat de overheid Rotterdam Airport—en daarmee de regionale eco-
nomie—een goed hart toedraagt, hetgeen op langere termijn van groot belang kan 
zijn voor de internationaal georiënteerde Rijnmondse economie. 

 
 
 
Rotterdam, 26 januari 2004 
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1. Analyse van relatieve bedrijfseconomische positie RA 
 
RA heeft er recent op gewezen dat het rendement op het netto geïnvesteerd vermogen 
(de RONA, van ‘Return On Net Assets’) zich met name vanaf 2001 negatief ontwikkeld 
heeft. Zoals in Figuur 1 valt te zien, geldt dit eveneens voor de nettowinst.3 

Figuur 1
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In het algemeen kan een teruggang in de RONA te herleiden zijn op een gedaald exploi-
tatieresultaat (hetgeen tot uiting komt in de teller) of op in waarde gestegen vaste activa 
(zich uitend in de noemer). Op zijn beurt kan het exploitatieresultaat zijn gedaald door 
inadequaat management, leidend tot een verlies aan omzet (aan de pluszijde) of tot een 
te hoog kostenniveau (aan de minzijde), recessie in de economie of branche, en min of 
meer onbeheersbare kosten- en overige omgevingsontwikkelingen. Inadequaat mana-
gement kan zich ook uiten in buitensporige investeringen, waardoor de noemer van de 
RONA op onverantwoorde wijze toeneemt. Deze noemer kan echter ook groeien als 
gevolg van herwaarderingen of van een meer dan normaal omvangrijk doch gerecht-
vaardigd investeringsprogramma, bijvoorbeeld om een inhaalslag te plegen. 
 
Al deze factoren zouden voor de casus Rotterdam Airport moeten worden geanalyseerd. 
Gegeven de opdracht is zulks echter niet mogelijk. Ik bekijk daarom slechts enkele fac-
toren die op het eerste gezicht van mogelijk groot belang zijn. 
 
Opbrengsten. Beginnen we met een blik op de twee belangrijkste determinanten van de 

                                                 
3  De RONA wordt verkregen door het exploitatieresultaat te delen door de gemiddelde waarde van de 

vaste activa (gebouwen, overige onroerend goed, uitrustingen, etc.). Het exploitatieresultaat is de uit-
komst van een som waarbij de gegenereerde omzet is verminderd met de voor deze omzet gemaakte 
kosten. Bij berekening van de nettowinst wordt naast deze kosten ook rekening gehouden met bijzonde-
re baten en lasten, deelnemingen en rente. Indien deze nettowinst gedeeld wordt door de netto-omzet 
ontstaat de winstmarge. 
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Figuur 2

Vliegtuigbewegingen RA
Bron: RA
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Figuur 3

Passagiers RA: Feitelijke Ontwikkeling
Bron: RA
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Figuur 4

Vliegtuigbewegingen Europese Luchthavens, Mandje A
secundaire luchthavens met primaire luchthaven en/of voorname haven in nabijheid

Bron: ACI-Europe, Eurostat
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Figuur 5

Passagiers Europese Luchthavens, Mandje A
secundaire luchthavens met primaire luchthaven en/of voorname haven in nabijheid

Bron: ACI-Europe; diverse luchthavens
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opbrengst, aantallen vliegtuigbewegingen en passagiers. Zoals de Figuren 2 en 3 laten 
zien, hebben deze zich eveneens negatief ontwikkeld, de eerste al vanaf 2001, de tweede 
vanaf 2002. Er blijkt een direct verband aanwezig tussen deze determinanten en het uit-
eindelijke resultaat. Het exploitatieresultaat van RA is daarmee meer afhankelijk van de 
opbrengsten- dan van de kostenkant. 
 
Soortgelijke ontwikkelingen hebben zich echter bij min of meer vergelijkbare luchtha-
vens voorgedaan.4 De Figuren 4 en 5 laten zien dat het gemiddelde voor een selectie van 
dergelijke luchthavens eveneens zowel qua aantallen vliegtuigbewegingen als qua 
aantallen passagiers is afgenomen, zij het dat de neergang in aantallen passagiers 
ongeveer gelijkviel met die in het aantal bewegingen (terwijl elders het aantal passagiers 
reeds in 2001 inzakte, groeide RA nog door tot aan 2002). 
 
De ontwikkelingen op RA zijn binnen de primair relevante periode echter heftiger dan 
elders. Zo heeft RA niet alleen een sterkere terugval gekend tijdens de jaren 2001-2002, 
het heeft ook een veel sterkere positieve ontwikkeling doorgemaakt tijdens de jaren 
1998-2000. Dit wordt goed duidelijk indien we de ontwikkelingspercentages van mand-
je A toepassen op Rotterdam Airport (zie Figuur 6 en vergelijk met Figuur 3). 

Figuur 6

Passagiers RA: Hypothetische Ontwikkeling cf. A
Bron: RA; ACI-Europe; Eurostat
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Uit vergelijking van de Figuren 3 en 6 blijkt, dat het feitelijke aantal in 2002 vervoerde 
                                                 
4  In principe is iedere luchthaven een geval op zich. Door min of meer vergelijkbare luchthavens samen 

in een zogenaamd ‘mandje’ onder te brengen kan een acceptabele benadering worden gegeven van de 
‘normale’ ontwikkeling, d.w.z. de ontwikkeling die een willekeurige luchthaven zou hebben doorge-
maakt indien op haar dezelfde krachten van toepassing zouden zijn geweest als op de gemiddelde lucht-
haven in het mandje. De samenstelling van dergelijke mandjes blijft uiteraard een subjectieve bezigheid 
en moet daarom met grote zorgvuldigheid worden gedaan. Voor deze notitie is vooral gebruik gemaakt 
van een mandje waarin de luchthavens Düsseldorf, Hamburg, Köln, Manchester, Nice en Stuttgart zijn 
opgenomen (Mandje A). Toevoeging van de luchthavens Bergamo, Bordeaux, Lyon, Marseille, Pisa, 
Porto, en Toulouse zou het mandje adequater hebben gemaakt, maar op de gegeven termijn waren daar-
toe onvoldoende gegevens beschikbaar. 
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passagiers nog gunstig afsteekt bij het hypothetische. Men zou kunnen zeggen, dat RA 
na een periode van bijzondere groei weer is aanbeland op het ‘genormaliseerde’ ni-
veau.5 Een kijkje achter de brutocijfers (zie Figuur 7) leert, dat de buitengewone groei 
van het aantal via RA reizende passagiers vooral te herleiden is op de sterke groei van 
het aantal lijnpassagiers met respectievelijk 13,7 (tussen 1998 en 1999) en 16,5 procent 
(tussen 1999 en 2000). Nadat deze groei stabiliseerde in 2001 manifesteerde zich een 
zeer sterke toename van het aantal passagiers op zogenaamde vakantievluchten, name-
lijk van bijna 60 procent in 2001. In 2002, d.w.z. later dan elders, daalden beide catego-
rieën, en wel, zoals reeds gesuggereerd, veel sterker dan elders, namelijk met respectie-
velijk 14,5 en 21 procent. 

Figuur 7
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De groei in het aantal passagiers werd overigens slechts voor een deel geëvenaard door 
een groei in het aantal vliegtuigbewegingen (zie Appendix 2, Figuur A.3). Terwijl het 
aantal lijnpassagiers tussen 1998 en 1999 met 13,7 procent toenam, nam het aantal lijn-
vluchten toe met slechts 3 procent. Als in 2001 het aantal lijnpassagiers stabiel blijft, 
valt het aantal lijnvluchten met maar liefst 23 procent terug. Deze uiteenlopende ont-
wikkelingen zijn waarschijnlijk te herleiden op het feit dat er met minder doch steeds 
vollere en/of grotere vliegtuigen is gevlogen. In absolute termen is de grootste terugval 
in het aantal vliegtuigbewegingen te noteren voor de categorie lesvluchten: deze vallen 
van ca. 65.000 in 2000 terug tot ca. 45.000 in 2002. 
 
                                                 
5  Dit geldt natuurlijk uitsluitend in comparatief opzicht. Aangezien voor de luchthavens uit het Mandje op 

de gegeven termijn slechts cijfers vanaf 1997-1998 beschikbaar waren, is het niet mogelijk een compa-
ratieve analyse te maken die verder in de geschiedenis teruggaat. Uit de Appendix, Figuur A.2 blijkt dat 
de relatief sterke groei van RA tijdens het einde van de jaren negentig ten opzichte van de eigen groei 
niet als ‘heftig’ kan worden gekwalificeerd, ondanks het feit dat in de data een groeiversnelling zicht-
baar is. Al is het dan niet mogelijk om deze cijfers in comparatieve zin te interpreteren (en daar is het 
ons hier wel om te doen), toch is de lange-termijngroei van het aantal passagiers op RA te belangwek-
kend om onvermeld te blijven. 
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Het precieze karakter van de ‘bijzondere groei’ kan in principe van groot belang zijn. 
Indien deze groei zou zijn komen ‘aanwaaien’(er is dan sprake van een zogenaamde 
‘windfall gain’), bijvoorbeeld als gevolg van een toevallige voorkeur bij luchtvaart-
maatschappijen voor RA, dan kan ze ook gemakkelijk weer van het ene op het andere 
jaar verdwenen zijn. Het ene jaar beslissen bepaalde vliegmaatschappijen bijvoorbeeld 
om RA eens ‘uit te proberen’, het andere jaar verplaatsen ze hun activiteiten naar Brus-
sel of Eindhoven.6 Ook is het denkbaar dat nieuwkomers al snel weer de markt verlaten, 
bijvoorbeeld als gevolg van een bankroet (faillissementspercentages zijn onder startende 
ondernemingen typisch veel hoger dan onder gevestigde) of een wijziging in de pro-
duct-marktcombinatie, of eenvoudig omdat zij kansen tot zogenaamd ‘hit and run’ ge-
drag zagen—tijdens de tweede helft van de jaren negentig waren dergelijke vliegmaat-
schappijen niet van de lucht. Denkbaar is eveneens, dat reizigers (of vliegmaatschappij-
en) Schiphol tijdens de hoogconjunctuur van de late jaren negentig te zeer vonden lijden 
aan congestie, als gevolg waarvan naar alternatieven werd omgekeken. In al deze geval-
len zou de bijzondere terugval niet aan specifiek-Rotterdamse condities geweten kunnen 
worden omdat sprake is van typische vormen van klantengedrag. 
 
Maar het is ook goed mogelijk, dat de bijzondere groei van RA te danken is aan bij-

oe kunnen we uit deze brei van mogelijkheden de juiste traceren? Een mogelijkheid is 

dien we ervan uit mogen gaan, dat de bijzondere groei tijdens de jaren 1999-2001 het 

                                                

zondere inspanningen (of strategieën) van het management van RA. Wellicht is bijvoor-
beeld het Onderhandelaarsakkoord tussen NV Luchthaven Schiphol en RA van 1998 
door het management van RA aangegrepen om RA met nieuw enthousiasme op de kaart 
te zetten. Ook is het mogelijk dat RA structureel, om welke reden dan ook, in de lift zat, 
bijvoorbeeld doordat vliegmaatschappijen als gevolg van het genoemde akkoord meer 
vertrouwen in de continuïteit van RA hadden gekregen. Men zou dan een voortgang van 
de groei hebben verwacht (of althans niet een relatief bijzondere terugval). Nu die er 
niet gekomen is, zou in deze gevallen wel degelijk naar de Aanwijzing kunnen worden 
gekeken. 
 
H
af te gaan op de meningen van betrokken partijen. Volgens RA heeft de Aanwijzing er-
toe geleid dat “met het verdwijnen van de nachtvluchten in de geregelde luchtvaart (…) 
eveneens aansluitende vluchten in de dagperiode (zijn) verdwenen”. Dit verschijnsel 
kan bijvoorbeeld optreden indien bepaalde maatschappijen de nachtvluchten nodig heb-
ben om voldoende slagen binnen 24 uur te kunnen realiseren.7 Ter onderbouwing wordt 
gewezen op mededelingen van bepaalde vliegmaatschappijen, door enkele onder hen 
(bijv. Air Malta; KLM Cityhopper) ook schriftelijk gedaan. Wetenschappelijke princi-
pes staan een dergelijke aanpak echter in de weg omdat het niet goed mogelijk is het 
objectiviteitsgehalte van zulke mededelingen te taxeren. Op zijn minst zijn aanvullende 
analyses nodig.  
 
In
resultaat was van bijzondere inspanningen van het management van RA, dan wel van 

 
6  De luchtvaartindustrie is volgens velen een prototypisch voorbeeld van een sector met lage verzonken 

kosten (‘sunk costs’), waardoor toe- en uittreding relatief veel voorkomen. 
7  Onder een slag verstaat men in dit verband een heen- en weervlucht, niet noodzakelijkerwijze naar (en 

van) dezelfde bestemming. Voor de goede orde zij er op gewezen, dat hier niet aansluitende vluchten 
kunnen zijn bedoeld in de zin van overstapverbindingen. Het aantal transitopassagiers is immers juist in 
2002 flink toegenomen (zie Figuur 7). 
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andere, ongekende doch duurzame positieve ontwikkelingen, dan kunnen de bedoelde 
analyses met behulp van econometrische tijdreeksanalyse gedaan worden. Uitgezocht 
wordt dan welke verkeersdrukte in 2002 zou hebben gegolden indien de Aanwijzing 
niet van kracht zou zijn geweest—aannemende dat de omstandigheden in structurele zin 
gelijk blijven (economen spreken van de ceteris paribus veronderstelling) kan men er 
zelfs voorspellingen aan ontlenen. 
 
Onder deze vorm van analyse nemen we eenvoudigweg aan dat ‘resultaten uit het verle-

conometrische verkeersanalyse. In het volgende wordt zo’n tijdreeksanalyse gedaan. 

p de tweede plaats geldt hier, dat we niet alleen een trend willen ontdekken (nl. die in 

en en ander betekent dat we enkele methodologische handigheden moeten toepassen. 

den geldig zijn voor de toekomst’. Dat lijkt, gelet op de in het bovenstaande beschreven 
fluctuaties, misschien een tamelijk vergaande veronderstelling, maar het is natuurlijk 
zeker niet onmogelijk dat er zich over een periode van pakweg tien jaar wel degelijk een 
trend aftekent die in ieder geval een duiding geeft van de ontwikkelingen in de eerste 
paar jaren na die tien. 
 
E
De lezer zij vooraf echter opmerkzaam gemaakt op enkele belangrijke punten. Aller-
eerst zij opgemerkt, dat de hier gebruikte technieken in staat zijn periodieke fluctuaties 
weg te filteren. De uitkomsten betreffen dus structurele trends. Maar plotselinge trend-
breuken, d.w.z. structurele veranderingen—en dan met name die aan het einde van een 
bestudeerde periode—blijven buiten beeld. Met andere woorden, indien de omslag anno 
2001-2002 een terugkeer naar een eerder structureel niveau representeert, dan wordt dit 
door de beneden gehanteerde technieken niet ontdekt en worden de bevindingen als het 
ware gewoon ‘meegemiddeld’ met de overige waarnemingen (dit vindt de facto natuur-
lijk op een veel ingewikkelder en preciezere manier plaats). De gevonden uitkomsten 
kunnen in ieder geval wél beschouwd worden als zogenaamde maximum-uitkomsten. 
Wat hiermee precies bedoeld wordt, wordt verderop duidelijker. 
 
O
het reguliere dagverkeer), maar dat we ook geïnteresseerd zijn in de samenhang van die 
trend met een andere variabele (nl. de ontwikkeling van het verkeer tussen 23:00 en 
07:00 uur), omdat immers, volgens RA, deze variabele effect heeft op de eerstgenoemde 
trend. Econometrisch gezien maakt dit het probleem ingewikkelder dan met behulp van 
de beschikbare data kan worden opgelost. Daarbij komt ook nog dat maatschappijen 
tijdens de periode 1997-2001 verhoudingsgewijs steeds meer gebruik zijn gaan maken 
van nachtvluchten (zie Appendix, Figuur A.4), zodat bij een gegeven hoeveelheid 
nachtvluchten een steeds kleinere hoeveelheid dagvluchten ‘hoort’. 
 
E
Ik begin met een eenvoudige schatting van de trend in het verkeer tussen 23:00 en 07:00 
uur. Daarmee kunnen we redelijk goed bepalen hoeveel van dergelijke vluchten er zou-
den hebben plaatsgevonden in 2002 indien er geen andere ontwikkelingen waren ge-
weest dan het van kracht worden van de Aanwijzing. Vergelijking met de gerealiseerde 
cijfers laat dan zien hoeveel nachtvluchten er zijn weggevallen. Omdat er een relatie zit 
tussen nachtvluchten en reguliere dagvluchten die door de tijd heen verandert (zie bo-
ven), is het niet mogelijk om de schatting van de weggevallen nachtvluchten te gebrui-
ken voor het schatten van het weggevallen reguliere dagverkeer voor zover dat daarmee 
samenhangt. Maar we kunnen wel nieuwe tijdreeksen construeren waarin de ontwikke-
ling van de verhouding tussen de nachtvluchten en het reguliere verkeer tot uitdrukking 
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komt. Dit is zo’n handigheid als boven bedoeld. Om de toevalskans zo veel mogelijk uit 
te sluiten, heb ik ervoor gekozen om het effect van de Aanwijzing op het reguliere ver-
keer te schatten via een schatting van drie trends: 
 
• die in lijnvliegtuigbewegingen (lijndiensten); 

er zijn dan 6 ton; en 

r zijn dus ook drie reeksen van verhoudingsgetallen berekend. Deze zijn terug te vin-

 voor de vliegtuigbewegingen tussen 23:00 en 07:00 uur (Appendix 3 B); 
ssen 23:00 

• tussen 23:00 

• en 23:00 

 
ls voorbeeld nemen we 1999. De drie verhoudingsgetallen zijn (zie Appendix 3 A): 

 voor lijndienstbewegingen: 1812 / 17421 = 0,104 

eze verhoudingsgetallen zijn voor alle bestudeerde jaren berekend, en vervolgens ge-

abel 1: Tijdreeksschattingen 2002 

 Vliegtuig- 
b

Bewegingen 

Lijndiensten 

Bewegingen 

(> 6 ton) 

Passagiers 

• die in bewegingen door vliegtuigen die zwaard
• die in totale aantallen passagiers. 
 
E
den in Appendix 3 A. In totaal is er dus voor de ontwikkeling van vier variabelen een 
trend berekend (volgens de in de econometrie gebruikelijke methode van de kleinste 
kwadraten): 
 
•
• voor de reeks van verhoudingsgetallen tussen de vliegtuigbewegingen tu

en 07:00 uur (in de teller) en lijnvliegtuigbewegingen (Appendix 3 C); 
voor de reeks van verhoudingsgetallen tussen de vliegtuigbewegingen 
en 07:00 uur (in de teller) en de grote luchtvaart (> 6 ton) (Appendix 3 D); 
voor de reeks van verhoudingsgetallen tussen de vliegtuigbewegingen tuss
en 07:00 uur (in de teller) en totale aantallen passagiers (Appendix 3 E). 

A
 
•
• voor grote luchtvaart: 1812 / 25659 = 0,071 
• voor passagiers: 1812 / 671385 = 0,027. 
 
D
bruikt voor het bepalen van de trendfactor. De trendfactoren van de drie verhoudingsge-
talreeksen zijn vervolgens gehanteerd om de waarden van de betreffende variabelen te 
schatten voor het jaar 2002, uiteraard uitgaande van het geschatte aantal vliegtuigbewe-
gingen tussen 23:00 en 07:00 (deze vluchten vormden immers de teller van de verhou-
dingsgetallen). De resultaten zijn opgenomen in Tabel 1. 
 
 
T

ewegingen 
23:00-07:00 

i.v.m. Grote lucht-
vaart  

 
43 3 87= 6

Gerealise  535  14.034  22.244  706.460 
Max. wegge-
vallen 
 
Bron: zie Appendix 3

 1

 

708  4.767  6.257  156.232 

    
Geschat  22  2243/0,119 = 18.801 2243/0,07  28.501 2243/0,002 = 862.692 

erd 
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Wat moeten we nu precies uit het bovenstaande destilleren? In feite zijn we hier aan de 

 de schattingen, d.w.z. het 

is reeds gesuggereerd dat de RONA ook bij gelijkblijvende of 

jke aan-

hand van enkele vooronderstellingen de werkelijkheid aan het naspelen teneinde er ach-
ter te komen wat het effect is geweest van de Aanwijzing. Zekerheid hebben we echter 
niet: het is nog steeds mogelijk, dat zich een structurele trendbreuk heeft voorgedaan, en 
dan zeggen de in bovenstaande tabel weergegeven bevindingen niet veel. Er zijn ook 
enkele eigenaardigheden in aan te treffen. Kijk bijvoorbeeld naar het geschatte effect op 
de lijndiensten. Dat is met 4767 weggevallen vliegtuigbewegingen groter dan het gerea-
liseerde verlies van 2000 op 2001 (dat was 4498 bewegingen). Ofschoon aangenomen 
kan worden dat vliegmaatschappijen reeds in de loop van 2001 begonnen te anticiperen 
op de per 31 oktober van kracht wordende Aanwijzing, lijkt het wat vergezocht om de 
volledige terugval in 2001 toe te schrijven aan het pas aan het einde van dat jaar van 
kracht wordende nieuwe regime. Dit impliceert, dat evenmin de volledige terugval in 
2002 aan het nieuwe regime mag worden toegeschreven. Vandaar dat hier gesproken 
moet worden van maximum-schattingen. 
 

an de andere kant is het jaar 2001 bewust meegenomen inA
jaar waarin de Aanwijzing, áls ze effect zou gaan hebben, zich—in ieder geval voor een 
deel—al deed gevoelen, juist om die eerste effecten reeds enigszins te laten doorwerken 
in de schattingen. Terwijl zeker (beter: vrijwel zeker) is dat de werkelijkheid tussen 0 en 
1708, resp. 4767, resp. 6257 resp. 156.232 zal liggen, ligt ze waarschijnlijk eerder in de 
buurt van de positieve getallen dan in de buurt van 0. Bovendien kan gesteld worden dat 
het zeer onwaarschijnlijk is, dat de Aanwijzing ernstiger effecten op de verkeers-
productie van RA heeft gehad dan in de tabel is aangegeven. Een correcte c.q. bruikbare 
interpretatie vergt echter, zoals vaak over het hoofd wordt gezien, een combinatie van 
de gedane ‘harde’ analyse, inzicht in de praktijk van iedere dag, en ‘Fingerspitzenge-
fühl’. 
 
nvesteringen. Eerder I

zelfs stijgende opbrengsten kan achteruitgaan, namelijk als de waarde van de vaste acti-
va (als gevolg van herwaarderingen of investeringen) meer dan proportioneel toeneemt. 
Tijdens de tweede helft van de jaren negentig hebben vele (grote) ondernemingen aan 
den lijve ondervonden dat vooral omvangrijke investeringen in fusies en acquisities een 
boemerangeffect genereerden, met alle recessionaire gevolgen vandien. Uit Figuur 8 
blijkt, dat ook RA zijn investeringen substantieel heeft opgevoerd, zij het enkele jaren 
later dan in de meeste andere sectoren van de economie, namelijk juist toen die sectoren 
met het boemerangeffect te maken kregen en zij hun investeringen, gedwongen door de 
door henzelf gecreëerde problemen, tot op een laag pitje moesten terugdraaien. 
 

e investeringen van RA betroffen echter volgens opgave van RA onmiddelliD
schaffingen van duurzame productiemiddelen (d.w.z. ze liepen niet via de overname van 
andere ondernemingen). Daarmee is de kans dat zij uiteindelijk bijdragen aan verhoging 
van de opbrengsten aanzienlijk. Ofschoon de timing van de nieuwe investeringen op het 
eerste gezicht wat ongelukkig lijkt, zij hierbij aangetekend dat de betreffende investe-
ringen vooral nodig waren om achterstalligheid te corrigeren.8 

                                                 
8  Volgens mededelingen van RA waren de investeringen lange tijd achtergebleven bij het niveau dat ge-

wenst is voor een luchthaven. Dat had te maken, aldus RA, met de jarenlange lotsonzekerheid. Het On-
derhandelaarsakkoord van 1998 opende de mogelijkheden om de luchthavengebouwen aan te passen 
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Figuur 8

Vaste Activa RA
Bron: RA
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Dat neemt echter niet weg, dat hun verhoudingsgewijs sterke stijging niet zonder effect 
kan zijn gebleven op de RONA. Zouden de investeringen slechts trendmatig zijn ge-
groeid, d.w.z. met het gemiddelde van 21,2 procent over de jaren 1996-2000, dan zou de 
RONA over 2001 resp. 2002 11,53 resp. 5,77 procent zijn geweest in plaats van de ac-
tuele 7,18 en 3,03 procent. Desalniettemin zouden stijgende opbrengsten het effect van 
de gestegen investeringen hebben kunnen verkleinen. Schattingen conform de hierboven 
gehanteerde methode zijn mogelijk maar niet echt zinvol omdat hier al op het eerste ge-
zicht sprake is van een plotselinge en significante wijziging in een van de afhankelijken. 
 
Duidelijk is, dat de Aanwijzing zeker een rol zal hebben gespeeld in de achteruitgang 
van de RONA—alleen is zonder nadere gegevens niet te zeggen hoe groot die rol is ge-
weest. Zoals valt af te lezen uit Tabel A.1 in Appendix 4, zou echter zelfs een toename 
van de netto-omzet in 2002 met hetzelfde percentage als gemiddeld gold voor de jaren 
1996-2001 (te weten: 9,9 %), onder de vooronderstelling dat het exploitatieresultaat in 
procenten gelijk zou zijn aan het gemiddelde van 1996-2001 (te weten: 9,7 %), een 
RONA hebben voortgebracht van slechts 5,08 procent. Dit is weliswaar méér dan gerea-
liseerd, maar minder dan eerder tijdens de jaren 1996-2001 mogelijk bleek. 
 
Conclusie. Ondanks de complexiteit van de materie komt uit het bovenstaande naar vo-
ren dat de achteruitgang van de RONA van Rotterdam Airport het resultaat is van si-
multane ontwikkelingen waarbij de opgevoerde investeringen in vaste activa en de te-
rugval vanaf een verhoudingsgewijs hoge piek een herkenbare rol spelen. Die laatste 
terugval kan voor een deel, mogelijk het leeuwendeel, op het conto van de Aanwijzing 
worden geschreven. De omvang van de problemen indiceert echter dat aanpassing van 
het vigerende openingsregime pas voldoende effect zal sorteren indien dit een aanzien-

                                                                                                                                               
aan het gewenste niveau (m.n. terminal/aankomsthal). Tevens werd in dit akkoord overeengekomen om 
de erfpacht voor de luchthaventerreinen af te kopen. De vaste activa kregen door beide beslissingen een 
forse stoot omhoog. 
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lijke toename van het reguliere dagverkeer met zich mee zal brengen. 
 
 
2. Verruiming van het vigerende openingsregime 

oor RA is aangegeven dat de RONA ten minste in de buurt van 8 procent moet liggen 

ONA. Is een RONA van minimaal 8 procent aan de lage kant (waardoor het langere-

ok voor een onderneming die niet zelfstandig een beroep hoeft te doen op de kapi-

oodzakelijke extra productie. Bij gegeven vaste activa (niveau 2002: € 22,9 mln.) en 

 x = 0,08 ( € 22,9) 

 
it is substantieel hoger dan over de laatste 7 jaren behaald (zie Figuur 9). Gegeven de 

                                                

 
D
om van gezonde bedrijfseconomische verhoudingen te kunnen spreken. De eerste vraag 
die zich voordoet, is of dit een realistisch c.q. gerechtvaardigd verlangen is. De tweede 
vraag is hoe een gewenste resultaatsverbetering gestalte moet krijgen. Ook indien we 
uitgaan van gegeven vaste activa (en de noemer van de RONA dus constant wordt ver-
ondersteld) is niet gemakkelijk uit te rekenen om hoeveel extra verkeersproductie het 
dan gaat. Dat komt doordat de opbrengsten niet alleen van aantallen vliegtuig-
bewegingen doch ook van aantallen passagiers afhankelijk zijn: zoals hierboven is be-
sproken, hebben beide factoren een deels autonome invloed op het resultaat.9 Wel valt 
vast te stellen hoeveel extra totale opbrengsten nodig zijn om de gewenste RONA te ha-
len. Vervolgens kunnen dan verschillende scenario’s doorgerekend worden teneinde na 
te gaan of zij in staat zijn de gewenste opbrengsten te realiseren. 
 
R
termijnbelang in gevaar wordt gebracht) of wellicht juist aan de hoge kant (waardoor 
onrealistische claims op zowel de onderneming als belanghebbenden—bijv. de poli-
tiek—worden gelegd)? 
 
O
taalmarkt lijkt de gewenste RONA redelijk, ofschoon een enigszins lagere RONA ook 
acceptabel zou moeten respectievelijk kunnen zijn. RA is immers een volle dochter-
onderneming van NV Luchthaven Schiphol. Dat maakt het in principe denkbaar, dat RA 
zich in het belang van Schiphol slechts beperkt commercieel kan ontwikkelen, hetzij 
doordat de moederonderneming bepaalde verlangens in die richting heeft, hetzij doordat 
de dochter zichzelf impliciet beperkingen oplegt. Mogelijke beknottingen van de com-
merciële vrijheid komen op de kapitaalmarkt doorgaans terug in een relatief lage ‘hurdle 
rate’; bij dochterondernemingen die niet aan de beurs zijn genoteerd is het equivalent 
daarvan een relatief lage norm-RONA. Het is niet goed doenlijk om precies aan te ge-
ven wat een en ander inhoudt: dat is ook een uitkomst van onderhandelingen tussen de 
bij NV Luchthaven Schiphol en Rotterdam Airport BV betrokken partijen. Om de ge-
dachten te bepalen zou uitgegaan kunnen worden van een acceptabel niveau indien dit 
rond 6 procent zou liggen. 
 
N
een gewenste RONA van 8 procent, dient een exploitatieresultaat behaald te worden van 

 

x = € 1,8 mln. 

D

 
9 In principe is het mogelijk om een spreadsheetmodel te maken waarin beide factoren simultaan worden 

meegenomen, maar dat gaat de huidige opdracht te boven. 
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Figuur 9

Exploitatieresultaat RA
Data: RA
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historie van RA is het derhalve tamelijk onrealistisch om, na de relatief omvangrijke 

abel 2: Accresscenario bij verruiming openingsregime RA, basis 2002 

 Vliegtuig-
bewegingen 

Wv. tijdens ver- Passagiers € Opbrengst 

investeringen tijdens 2001 en 2002, een gewenste RONA van 8 procent aan te houden. 
RA zelf heeft zich dat ook gerealiseerd. In de voorstellen voor verruiming van het ope-
ningsregime (zie Tabel 2) is een voorbeeldscenario uitgewerkt (bestaande uit een com-
binatie van lijn-, incentive-, en vakantievluchten) dat de productie ten opzichte van 2002 
opvoert met ca. 1800 vliegtuigbewegingen, maar er ook niet in slaagt de extra opbrengst 
boven ca. € 0,5 mln. te duwen. Verwerking van bij dit scenario behorende opbrengst in 
de resultaten van 2002 toont dat de bijbehorende RONA 5,17 procent is. 
 
 
T

ruimde openings-
tijden 

Incentive-vluc  100  50  8000  55.000 
Vakantievluchten  100  50  15.500  110.000 

Totalen  1800  350  63.500  490.000 
 
B

    

 

Lijnvluchten  1600  250  40.000  325.000 
hten 

ron: RA 

 
Indien verruiming van het openingsregime slechts zal leiden tot het in de tabel vermelde 
scenario, dan biedt zulks dus onvoldoende soelaas. Aangezien de RONA afhankelijk is 
van zowel aantallen vliegtuigbewegingen als passagiers, en deze beide factoren deels 
samenhangen, is slechts via een spreadsheetprogramma in detail na te gaan welke ver-
hoging van de verkeersproductie wel tegemoet kan komen aan de door RA geformu-
leerde rendementseis (zoals reeds in noot 9 is opgemerkt, gaat het opstellen van een 

 15     
 
 



dergelijk programma de taak van deze notitie te boven). Maar zonder neerwaartse 
aanpassing van deze eis gaat het al gauw om meer dan een verdubbeling van het in de 
tabel geschetste aantal vliegtuigbewegingen. Om de gedachten te bepalen, zouden bij 
handhaving van de in de tabel vermelde parameters ca. 4200 extra vliegtuigbewegingen, 
waarvan ruim 800 gedurende de verruimde openingstijden, nodig zijn om een RONA 
van 8 procent te scoren.10 
 
Conclusie. Het moge duidelijk zijn, dat de hoge investeringen uit de jaren 2001 en 2002 

dien we terugkijken op de bovenstaande analyse, kan geconcludeerd worden dat niet 

. Het economisch belang van Rotterdam Airport 

ot dusver is het effect van de Aanwijzing op louter bedrijfseconomische gronden be-

 een economie met vele onzekerheden is er iets te zeggen voor de opvatting dat het 

                                                

RA parten spelen in de wens de RONA op te krikken naar een acceptabel niveau. Indien 
substantiële verhoging van de verkeersproductie niet mogelijk is, dan lijkt aanpassing 
van de rendementseis onontkoombaar. Hierboven is gesteld, dat zulks, gegeven de bij-
zondere positie van RA als dochteronderneming van Schiphol, geen onoverkomelijk 
probleem hoeft te zijn. Maar ook een neerwaartse bijstelling naar, zeg, 6 procent zal RA 
nog voor de opgave stellen ca. 2500 extra vliegtuigbewegingen aan te trekken (berekend 
cf. procedure in noot 10). 
 
In
alleen de eind 2001 van kracht geworden Aanwijzing de bron van de problemen is, en 
wijziging ervan—zonder aanpassing van de rendementseis—als oplossing pas volstaat 
indien zulks zou leiden tot een substantiële verhoging van de verkeersproductie. 
 
 
3
 
T
keken. Aanpassing van de Aanwijzing wordt echter ook aanbevolen op andere, meer 
algemeen-economische gronden. De aanwezigheid van een luchthaven als Rotterdam 
Airport zou een belangrijke positieve uitstraling hebben op de schepping van economi-
sche welvaart in de regio. Door anderen wordt dit betwist, zij het verhoudingsgewijs 
zelden met betrekking tot Rotterdam Airport (zie noot 2). 
 
In
bedrijfseconomische bestaansrecht van een activiteit (zoals Rotterdam Airport) vol-
doende bewijs is voor het bestaansrecht ervan in bredere economische zin. Anders ge-

 
10  Dit blijkt uit het volgende. Gegeven is de volgende formule: 

RONA = (actueel expl.res. 2002 + expl.res.accres cf. scenario) / actuele gem. vaste activa 2002 
RONA = (695.000 + 490.000) / 22.903.000 = 0,0517 

 Indien RONA op 0,08 gesteld wordt dan hoeft uit onderstaande vergelijking slechts x (= noodzakelijke 
exploitatieresultaat) opgelost te worden: 

RONA = (695.000 + x) / 22.903.000 = 0,08 
695.000 + x = 0,08 • 22.903.000 

x = (0,08 • 22.903.000) – 695.000 
x = 1.137.240. 

 Tevens accepteren we de verhouding tussen aantallen vliegtuigbewegingen en exploitatieresultaat uit de 
tabel zodat we de volgende gelijkheid kunnen definiëren: 

1800 : 490.000 = y : 1.137.240 
y = 4.178. 
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zegd: het economisch belang wordt door de geopenbaarde vraag (‘revealed demand’) 
bewezen. De berekeningen van de bredere economische effecten zijn met zoveel mitsen 
en maren omkleed dat het misschien gewoon verstandig is om te varen op het kompas 
van de marktvraag. 
 
De mogelijke externe effecten van een luchthaven zijn echter groot—zowel aan de kos-

aar wat niet is kan via cumulatie van aanvankelijk marginale effecten komen: wellicht 

 het algemeen worden de effecten van investeringen in (min of meer) publieke projec-

 directe opbrengsten: de financiële stromen die voortvloeien uit de activiteiten op de 

• de uitgaven die ge-

•  indirecte opbrengsten genereren op hun 

 
e schattingen van deze effecten lopen in hun algemeenheid uiteen, soms zelfs ver uit-

                                                

ten- als aan de opbrengstenkant (negatieve resp. positieve externe effecten). In de be-
drijfseconomische afweging spelen deze effecten geen rol. In ons systeem is het aan de 
overheid om de negatieve en positieve externe effecten tegen elkaar af te wegen. Dit is 
de belangrijkste reden van de studies die, ook recent nog, zijn gedaan naar de economi-
sche effecten zowel als de milieueffecten van RA. In deze paragraaf wordt een poging 
gedaan om grip te krijgen op de belangrijkste externe effecten op economisch terrein. 
Een waarschuwing is hier echter op zijn plaats. Uiteindelijk gaat het in het onderhavige 
geval om een operatie die slechts zodanig beperkt van omvang kan zijn, dat het effect 
op de economie uiterst moeilijk te berekenen valt. In jargon: de mogelijk te berekenen 
effecten vallen naar alle waarschijnlijkheid deels weg in de foutenmarges. 
 
M
zou het niet doorgaan van de verlangde aanpassing van de Aanwijzing, Rotterdam Air-
port op den duur onvoldoende aantrekkelijk maken om duurzaam te kunnen overleven. 
Het is daarom toch nuttig om tenminste enige aandacht te besteden aan de economische 
effecten van wijziging van de openingstijden. 
 
In
ten onderverdeeld in drie categorieën: 
 
•

luchthaven zelf (loonsom, investeringen, consumptie en belastingen) en de werkge-
legenheid bij ondernemingen gevestigd op de luchthaven 
indirecte opbrengsten: de financiële stromen die voortkomen uit 
arriveerde, niet in de regio zelf wonende passagiers plegen in de regio en de daar-
mee samenhangende werkgelegenheid 
afgeleide opbrengsten: zowel de directe als
beurt weer financiële stromen resp. werkgelegenheid, die op hun beurt ook weer een 
effect hebben, enz. 

D
een, en steeds meer met toenemende indirectheid. Overzien we de literatuur, dan lijkt er 
redelijke overeenstemming ten aanzien van de eerste categorie. In brede kring wordt 
aangenomen dat per 1 mln. passagiersbewegingen tussen 850 en 1100 arbeidsplaatsen 
(fte) benodigd zijn. Uit onderstaande tabel kan berekend worden, dat dit effect voor de 
twee genoemde luchthavens (de enige waarvoor op de gegeven termijn enigszins be-
trouwbare gegevens konden worden verkregen) uiteenloopt van ca. 570 voor Toulouse 
tot ca. 1400 arbeidsplaatsen per miljoen passagiers voor Bordeaux.11  

 
11 De achtergrond van deze verschillen kon op de gegeven termijn niet worden achterhaald. 
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Tabel 3: Economische effecten van twee Franse regionale luchthavens 

 Pax 02 Direct Indirect Afgeleid 
  € Werk* € Werk* € Werk* 
        

Toulouse 5,3 mln 210 mln 3000 350 mln 5750 1120 mln 17500 
Bordeaux 2,9 mln 342 mln 4000 287 mln 3400  880 mln 12000 
 
Bron: luchthavens Toulouse-Blagnac en Bordeaux; * = arbeidsplaatsen 
 

Voor RA zouden deze ‘standaard’-normen voor het jaar 2002 een direct arbeidsplaatsef-
fect (opnieuw in fte) impliceren van tussen 706.000 / 1.000.000 x 850 = 600 en 706.000 
/ 1.000.000 x 1100 = 775 (afgerond). Dit lijkt nogal flink te contrasteren met de ca. 
2000 arbeidsplaatsen die volgens RA zelf verbonden zijn aan de luchthaven. Niet geheel 
duidelijk is echter conform welke definities dit cijfer tot stand is gekomen. Volgens het 
Bedrijvenregister bedroeg het aantal arbeidsplaatsen op RA per 1 januari 2000: 1169. 
 
Verbinden we de standaardnormen met de tijdreeksschattingen uit paragraaf 1, dan kan 
gesteld worden dat de Aanwijzing ten hoogste tussen ca. 156.200 / 1.000.000 x 850 = 
133 en 156.200 / 1.000.000 x 1100 = 172 (directe) arbeidsplaatsen heeft gekost, ui-
teraard onder de vooronderstelling dat de werkgelegenheid volledig flexibel gekoppeld 
is aan de verkeersproductie. Andersom geredeneerd: aanpassing van de Aanwijzing zo-
danig dat de verkeersproductie zich weer voegt naar de in paragraaf 1 geschatte ontwik-
keling zal ten hoogste tussen 133 en 172 arbeidsplaatsen opleveren (tenzij personeel 
ondanks terugval resp. uitblijven van groei in dienst is gehouden: dan gaat het om be-
houd van werkgelegenheid). Merk op, dat het hier uitsluitend gaat om terugkerend ver-
keer dat RA verlaten had vanwege het van kracht worden van de Aanwijzing alsmede 
verkeer dat weliswaar niet de facto terugkeert, maar wel gebruik zou hebben gemaakt 
van RA indien de groei zich volgens voorgaande schattingen zou hebben gecontinueerd. 
 
Het in Tabel 2 vermelde scenario zou tot 63.500 / 1.000.000 x 850 resp. 1100 ≅ 50 à 70 

chatting van de indirecte werkgelegenheidseffecten blijft deels nog groter giswerk. 

                                                

nieuwe (directe) arbeidsplaatsen leiden, op voorwaarde dat de voorgaande neergang ook 
tot daadwerkelijke opheffing van arbeidsplaatsen heeft geleid (anders zou het opnieuw 
gaan om het behoud van arbeidsplaatsen). 
 
S
Deze effecten zijn mede afhankelijk van de gemiddelde verblijfsduur in de regio van 
gearriveerde, niet in de regio zelf woonachtige passagiers. Die kan per regio nogal uit-
eenlopen: in geval van vakantiebezoeken zijn dergelijke verblijven natuurlijk veel lan-
ger dan in geval van zakelijke bezoeken, maar in de eerste categorie zijn de uitgaven per 
tijdseenheid weer beduidend lager dan in de tweede. In sommige studies wordt boven-
dien geen onderscheid gemaakt tussen de tweede en derde categorie, en eenvoudigweg 
een gezamenlijke ‘multiplier’ verondersteld.12 Maar ook de schattingen van multipliers 
lopen sterk uiteen, volgens een recente studie van Ecorys/NEI van 0,2 tot 4,0.13 De 

 
12 Een ‘multiplier’ is een factor die aangeeft welke tweede- tot en met n’de-orde effecten zullen volgen op 

13 2) De (toekomstige) bijdrage 
een eerste-orde (= autonome) verandering in investeringen c.q. uitgaven. 

  Gereproduceerd in: J. van Holsteijn, P. Spierenburg en F.Wijbrands (200
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luchthaven van Bordeaux hanteert bijvoorbeeld een multiplier van 1,4 (inkomen) resp. 
1,6 (werkgelegenheid) maar die van Toulouse een van 2,0. Per miljoen passagiers con-
cluderen de luchthavens van resp. Toulouse en Bordeaux dat rond 4400 resp. 5300 indi-
recte en afgeleide arbeidsplaatsen afhankelijk zijn van hun luchthavens. Dit ligt weer 
aanzienlijk boven de schatting van gemiddeld 3000 arbeidsplaatsen per een miljoen pas-
sagiersbewegingen die NYFER rapporteert als totaaleffect, dus inclusief directe ar-
beidsplaatsen (NYFER erkent trouwens dat de spreiding rondom dit gemiddelde groot 
is).14 
 
Aan de hand van het genoemde onderzoek van NYFER is wel gesteld, dat Rotterdam 

oe dan ook, indien we de NYFER-schatting als ondergrens aanhouden, daar vervol-

e financiële effecten zijn zonder nader onderzoek op zijn minst even lastig te schatten. 

erhaald zij echter, dat deze schattingen zeer ruw zijn. Een extra probleem in het on-

nabijheid van RA een mainport bevindt, Schiphol. Het schatten van vooral de bijdrage 

Airport goed is voor ca. 4000 indirecte en afgeleide arbeidsplaatsen. Dat lijkt op basis 
van de zojuist genoemde gegevens van de twee Franse luchthavens een schatting die 
niet erg ver bezijden de waarheid zal liggen. Gemiddeld geldt voor deze luchthavens 
immers dat er per miljoen passagiers aan ca. 4850 personen indirect en afgeleid werk 
wordt geboden. Gemeten aan het aantal passagiers dat in 2001 via RA werd vervoerd (te 
weten ca. 827 duizend) komen we aan de hand van dit Franse cijfer zelfs precies op ca. 
4000 arbeidsplaatsen uit. 
  
H
gens 975 directe arbeidsplaatsen vanaf trekken, en de Franse cijfers als bovengrens ne-
men, dan leert een ruwe schatting dat verruiming van de openingstijden conform het 
scenario in Tabel 2 tussen 63.500 / 1.000.000 x 2025 resp. 4850 ≅ 125 resp. 300 indirec-
te én afgeleide arbeidsplaatsen genereert c.q. weet te behouden.15 Volgens de gepresen-
teerde tijdreeksschattingen zou de verruiming een indirect/afgeleid werkgelegenheidsef-
fect kunnen hebben van 156.200 / 1.000.000 x 2025 resp. 4850 ≅ 310 resp. 750 arbeids-
plaatsen. 
 
D
Volgens door NYFER gerapporteerde schattingen lopen de effecten uiteen van ca. € 120 
miljoen tot € 1500 miljoen per 1 miljoen passagiersbewegingen. Het gemiddelde voor 
de luchthavens van Bordeaux en Toulouse beloopt € 67 mln. aan directe, € 78 mln. aan 
indirecte, en € 244 mln. aan afgeleide effecten per 1 miljoen passagiersbewegingen, een 
kleine € 400 miljoen derhalve. Wat is hier wijsheid? Nemen we de Franse cijfers als 
uitgangspunt, dan komt het effect van het bestaan van Rotterdam Airport voor het jaar 
2002 uit op ca. € 280 mln. en dat van het door RA uitgewerkte scenario (zie Tabel 2) op 
ca. € 25 mln. Indien aanpassing van het openingsregime de verkeersproductie zou doen 
terugkeren op het in paragraaf 1 geschetste groeipad, dan zou daarvan een economische 
impuls uitgaan van ca. 156.200 / 1.000.000 x € 400 mln. =  € 60 miljoen. 
 
H
derhavige geval betreft de vrijwel unieke omstandigheid dat zich in de onmiddellijke 

                                                                                                                                               
van Rotterdam Airport aan de regionale economie, doctoraal werkstuk Regionale Economie, Erasmus 
Universiteit Rotterdam. 

14  J.P. Poot, K. Sadiraj en C.M.C.M. van Woerkens (2000) Hub, of spokestad? Regionaal-economische 
effecten van luchthavens, Breukelen: NYFER. 

15  De aftrek van 975 arbeidsplaatsen is gebaseerd op het gemiddelde van de eerder vermelde—breed ge-
accepteerde—schattingen van 850 resp. 1100 directe arbeidsplaatsen. 
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aan het regionaal product is onder deze condities haast onbegonnen werk. Tevens zij 
gewezen op het feit dat een onbekend deel van de aan RA toegerekende arbeidsplaatsen 
ook zou bestaan indien bezoekers aan de regio gebruik zouden moeten maken van alter-
natieve reisopties, bijv. van de luchthaven Schiphol. Het gaat bij al deze berekeningen 
dan ook feitelijk om weinig meer dan indicatieve vingeroefeningen. Tabel 4 vat de uit-
komsten samen. 
 

abel 4: DirecteT  en indirecte effecten van aanpassing openingsregime RA 

d  Direct Indirect/afgelei
 € x 1 mln Werk* € x 1 mln Werk* 

     
Scenario Tabel 2 

chatting Tab. 1 10,5 133-172 50,2 310-750 
4,3 50-70 20,5 125-300 

S
 
* = arbeidsplaatsen 

    

 

erugkijkend op T
p

al dit cijferwerk, meen ik dat men het—bij gebreke aan een eigen em-
irisch onderzoek—voor de besluitvorming aangaande Rotterdam Airport toch vooral 

htvaartmaatschappijen ingevoerde ‘hub-
nd-spoke’ systemen hebben geleid tot verkeerscongestie op menige grote luchthaven. 

                                                

zal moeten hebben van de bedrijfseconomische merites (leidt verruiming van het ope-
ningsregime tot een bloeiender luchthaven?), en van kwalitatieve verwachtingen respec-
tievelijk wensen. Het zal geen nieuws zijn om hier te vermelden dat regionale luchtha-
vens op vele plaatsen in de wereld een belangrijk geachte rol vervullen als onderdeel 
van de regionale economische infrastructuur. Dit geldt in bijzondere mate voor de 
(groot-) Rijnmondse economie, met niet alleen een tamelijk groot aantal internationaal 
opererende bedrijven doch ook belangrijke internationaal opererende partijen als Eras-
mus Universiteit, TU Delft en Erasmus Medisch Centrum. Ook de in ’s Gravenhage ge-
vestigde overheidsinstellingen zullen een goed-geoutilleerde luchthaven in Rotterdam 
weten te waarderen. Facilitering van deze reeds bestaande bronnen van hoogwaardige 
werkgelegenheid is zonder meer gebaat bij de aanwezigheid van een luchthaven als Rot-
terdam Airport. Tevens blijkt dat hoe geavanceerder een economie in technologisch op-
zicht, hoe groter de behoefte aan luchtreizen.16 
 
Daarnaast zij vermeld, dat de door de grote luc
a
Inmiddels is men terug aan het komen van deze systemen, maar ondertussen is door rei-
zigers de luxe van kleinschaliger luchthavens ontdekt. Directe (‘point-to-point’) vluch-
ten vanaf regionale luchthavens sparen de reiziger overstaptijd uit. Daarnaast zijn de 
inchecktijden er doorgaans substantieel korter en zijn de kleinere luchthavens gedurende 
het afgelopen decennium beter ontsloten. Vooral voor zakelijke reizigers zijn dit belang-
rijke voordelen. Aangezien aangenomen mag worden dat de internationalisatie van de 
Rijnmondse economie, inclusief instellingen van hoger onderwijs/onderzoek, overheids-
instellingen enz., doorzet, kan men voor wat dit betreft de toekomst van RA positief te-

 
16  Opgepast moet echter worden met het omdraaien van de causaliteit: het is niet zonder meer zo dat faci-

litering van luchtreizen (lees: een luchthaven) het ontstaan van ‘high tech’ werk (en daarmee werkge-
legenheid) bevordert. Indien intensivering van het kennisniveau van een economie gewenst is, zal men 
meer uit de kast moeten halen om dat te bewerkstelligen. 
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gemoet zien. 
 
Dat neemt niet weg, dat RA vooralsnog een luchthaven lijkt die zich binnen ons land 

etrekkelijk weinig heeft geprofileerd, die te weinig ‘aanwezig’ is als productiefactor. 

lan inves-
ringen op de luchthaven zelf kunnen uitlokken die qua functionele aanvulling op de 

. Besluit 

 1 is nagegaan welke factoren mogelijkerwijze hebben geleid tot de achter-
itgang van verkeersdrukte op, c.q. bedrijfseconomisch rendement van Rotterdam Air-

an door de op zich 
iet onwenselijke maar omvangrijke toename van de vaste activa. Deze toename is ver-

ing van de Aanwijzing de bedrijfs-
conomische positie van RA zal kunnen verbeteren, indien historische lijnen mogen 

b
Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met de nabijheid van een vooraanstaande luchtha-
ven als Schiphol, en wellicht ook met beperkingen die im- dan wel expliciet aan RA 
zijn of worden opgelegd als dochteronderneming van NV Luchthaven Schiphol. Maar 
de langdurige onzekerheid omtrent de status van RA, om maar niet te spreken van de 
jarenlange bedoelingen de luchthaven te sluiten, heeft RA in dit opzicht waarschijnlijk 
parten gespeeld. In die zin zou wellicht het belangrijkste effect van verruiming van het 
openingsregime kunnen zijn gelegen in de signaalwerking die ervan uitgaat. 
 
Daarnaast zou een serieuze aanpak van het recent gepubliceerde Masterp
te
bestaande economische bedrijvigheid een belangrijke rol in de economie van Rijnmond 
en omgeving kunnen spelen. In dit verband zij gememoreerd, dat de vastgoed-
ontwikkeling in het hierboven reeds genoemde Onderhandelaarsakkoord ook werd aan-
gemerkt als een positief, compenserend effect voor de mogelijk wegvallende verkeers-
productie. 
 
 
4
 
In paragraaf
u
port. De aandacht was in het bijzonder gericht op de effecten van de per 31 oktober 
2001 van kracht geworden beperkingen van de openingstijden (de zogenaamde Aanwij-
zing). Het is met de voorhanden zijnde gegevens moeilijk om tot een eenduidig ant-
woord te komen, maar becijferingen hebben laten zien dat het onder bepaalde, tamelijk 
realistische vooronderstellingen aannemelijk is dat deze beperkingen hebben geleid tot 
een significante achteruitgang van de verkeersdrukte, dat wil zeggen tot een achteruit-
gang die groter is dan het aantal vervallen ‘nachtvluchten’. 
 
Het rendement blijkt echter ook in belangrijke mate achteruit gega
n
oorzaakt door relatief omvangrijke investeringen die deels gedaan zijn om in het verle-
den opgelopen achterstanden te corrigeren en deels om te kunnen anticiperen op toene-
mende verkeersdrukte. Deze verhoopte verkeersdrukte is er niet gekomen, hetgeen voor 
een betrekkelijk klein deel te herleiden is op de wereldwijde inzinking van de luchtvaart 
in het algemeen en voor een betrekkelijk groot deel op specifieke Rotterdamse factoren 
waaronder de Aanwijzing. 
 
In paragraaf 2 is uiteengezet dat een aanpass
e
worden doorgetrokken naar de toekomst. Een economische kosten-baten analyse lijkt 
hier zonder meer positief uit te pakken, zelfs indien slechts het door RA zelf gesugge-
reerde scenario werkelijkheid zou worden. De verbeteringen zijn dan echter beperkt 
(maar de additionele overlast eveneens). Indien RA er in slaagt om boven dat scenario 
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uit te stijgen, bijvoorbeeld doordat de luchthaven zich ontwikkelt conform de hier uit-
gevoerde tijdreeksschattingen, dan staat niets een bloeiende economische toekomst in 
de weg.17 
 
Inmiddels is RA er daadwerkelijk in geslaagd een belangrijke luchtvaartmaatschappij, 

ransavia/Basiq Air, (weer) binnen te halen. De opbrengsten van de betreffende over-

                                                

T
eenkomst gaan ver uit boven het door RA geschetste en in deze notitie gememoreerde 
scenario. Waar dat scenario uitging van 1800 extra vliegtuigbewegingen tegen ca. 
63.500 passagiers, wordt nu immers verwacht dat in 2004 ca. 2500, en in 2005 ca. 5000 
extra vliegtuigbewegingen zullen worden gerealiseerd met verhoudingsgewijs grote 
aantallen passagiers. Hoe groot het aantal passagiers precies zal zijn is uiteraard afhan-
kelijk van de bezetting op de nieuwe lijnen, maar RA rekent erop dat het uiteindelijk 
nog dit jaar ca. 300.000 à 400.000 passagiers meer zal verwerken dan momenteel het 
geval is. In 2005 zullen daar nog enkele honderdduizenden passagiers bij komen. Qua 
vliegtuigbewegingen zal de overeenkomst de RONA in equivalenten van 2002 doen be-
landen in de buurt van 6 procent (zie hierboven, pagina 16), terwijl het effect van de ge-
prognosticeerde stijging qua passagiersaantallen de RONA daar waarschijnlijk nog bo-
venuit zal doen stijgen. Volgens de eerder in deze notitie gememoreerde ‘standaard’-
normen zouden per 1 mln. passagiers tussen 850 en 1100 arbeidsplaatsen gecreëerd 
worden. Indien de verwachtingen uitkomen, impliceert dit dat de komst van Transa-
via/Basiq Air op relatief korte termijn tussen ca. 300 en 550 directe arbeidsplaatsen zal 
opleveren, hetgeen overeenkomt met de uitspraken van betrokkenen. In, respectievelijk 
na 2005 kunnen daar nog enkele honderden arbeidsplaatsen bij komen. Het indirecte 
effect gaat daar uiteraard nog flink bovenuit. 

 
17  Enig voorbehoud geldt hier de komst van de hogesnelheidstrein op de route Parijs/Londen-Brussel-

Schiphol. In het algemeen geldt, dat zulke treinen een flink marktaandeel ten koste van vigerende 
luchtlijnen hebben weten te verwerven indien de treinreisduur beperkt blijft tot ca. 3,5 uren. Of dit ook 
zonder meer voor RA zou gelden is, gelet op het feit dat verschillende verbindingen vanuit de Rijn-
mond niet per trein bereikbaar zijn (denk aan Scandinavië) onwaarschijnlijk. Zie o.m. European Co-
operation in Scientific and Technical Research (1998) Interactions between high-speed rail and air 
passenger transport, COST 318, Luxembourg: EUR-OP. 
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Appendix 1 
 
Excerpten uit aanbiedingsbrief USE aan B&W dd. 4 december 2004. 
 
“U hebt mij verzocht om na te gaan of ik bereid en in staat ben om u door middel van 
een zgn. ‘second opinion’ onderzoek additioneel materiaal te verschaffen ten behoeve 
van de besluitvorming rond uitbreiding van de openingstijden van Rotterdam Airport 
(RA), e.e.a. conform de besluitvorming van de Gemeenteraad van 17 november jl. 
 
Meer in het bijzonder zou het onderzoek zich moeten richten op de volgende vragen: 
 
1. Is de bedrijfseconomische neergang van RA ernstiger dan op grond van meer alge-

mene factoren verwacht mocht worden; 
2. Welke is de meer algemene economische betekenis van een luchthaven als RA voor 

de economische ontwikkeling van stad en regio, in het bijzonder als vestigings-
plaatsfactor; 

3. Kan de hierboven genoemde neergang bestreden worden door middel van uitbrei-
ding van de openingstijden van de luchthaven; 

4. Welke zijn de werkgelegenheidseffecten van een uitbreiding van de openingstijden 
als hierboven bedoeld; 

 
waarbij deze vragen telkens, voor zover mogelijk, dienen te worden geplaatst in een 
perspectief waarin tevens vergelijkbare en/of concurrerende luchthavens zijn betrok-
ken.” 
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Appendix 2 
 

Figuur A.1

Vliegtuigbewegingen 1998-2002 EU top-4
Paris Ch. de Gaulle; London Heathrow; Frankfurt Rhein/Main; Amsterdam Schiphol

Bron: ACI
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Figuur A.2

Passagiers RA
Bron: RA
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Figuur A.3

Vliegtuigbewegingen RA
hoofdcategorieën

Bron: RA
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Figuur A.4

Nachtvluchten RA
Data: RA
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Appendix 3 
 
 
A: Berekening verhoudingsgetallen RA 

 
 Y 1991            1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Gemiddeld
              

1. Nachtvluchten B: Y 1028            931 1253 1215 1440 1600 1339 1534 1812 2379 2093 1511
2. Lijndiensten  10497            13150 11471 10541 15128 16294 18679 16930 17421 19481 14983
3. r1/2 •100 C: Y 9,8           7,1 10,9 11,5 9,5 9,8 7,2 9,1 10,4 12,2 14,0 10,14 
4. Grote luchtvaart (> 6 ton)  14348            17582 15405 14423 18454 20102 22663 23628 25659 28541 24922
5. r1/4 •100 D: Y 7,2           5,3 8,1 8,4 7,8 8,0 5,9 6,5 7,1 8,3 8,4 7,36 
6. Passagiers  326114            338620 326585 374366 470474 511316 531568 604938 671385 775981 826889
7. r1/6 •100 E: Y 0,32 0,28 0,38 0,31 0,31 0,31 0,25 0,25 0,27 0,31 0,25 0,295 
 
B: Tijdreeksschattingen van nachtvluchten 2002 RA 
 

Jaar X  Y X2 XY  

1991  -5   1028  25  -5140  
1992  -4   931  16  -3724  
1993  -3  1253  9  -3759  
1994  -2  1215  4  -2430  
1995  -1  1440  1  -1440  
1996  0  1600  0  0  
1997  1  1339  1  1339  
1998  2  1534  4  3068  
1999  3  1812  9  5436  
2000  4  2379  16  9516  
2001  5  2093  25  10465  

 X = 0 ∑Y = 16624 ∑ 2X  = 110 ∑ XY = 13331  

NB: de waarden van X zijn zodanig toegekend dat het nulpunt valt in 1996 en  0 ∑ =X  

kleinste kwadraten lijn: X
X
XY

YY )( 2∑
∑+=  

3,151111/16624/)( === ∑ NYY  
 

Y = 1511,3 + (13331 / 110 ) X 
 

Y = 1511,3 + 121,19X 
 
Voor 2002 geldt X = 6, zodat de beste, lineaire schatting voor het 
aantal nachtvluchten gelijk is aan: Y = 2243 (afger.). Merk op, dat 
bij deze schatting geen rekening is gehouden met het stijgend aan-
deel nachtvluchten vanaf 1997. 
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C: Beste schatter aantal lijnvliegtuigbewegingen a.d.h.v. tijdreeksverhouding nachtvluchten/lijndiensten RA 
 

Jaar X  Y X2 XY  

1991  -5   9,8  25  -49  
1992  -4   7,1  16  -28,4  
1993  -3  10,9  9  -32,7  
1994  -2  11,5  4  -23  
1995  -1  9,5  1  -9,5  
1996  0  9,8  0  0  
1997  1  7,2  1  7,2  
1998  2  9,1  4  18,2  
1999  3  10,4  9  31,2  
2000  4  12,2  16  48,8  
2001  5  14,0  25  70  

 X = 0 ∑Y = 111,5  ∑ 2X  = 110 ∑ XY = 32,8   

NB: de waarden van X zijn zodanig toegekend dat het nulpunt valt in 1996 en  0 ∑ =X  

kleinste kwadraten lijn: X
X
XY

YY )( 2∑
∑+=  

14,1011/5,111/)( === ∑ NYY  
 

Y = 10,14 + (32,8 / 110 ) X 
 

Y = 10,14 + 0,298X 
 
Voor 2002 geldt X = 6, zodat de beste, lineaire schatting voor de  
verhouding nachtvluchten/lijnvluchten gelijk is aan: Y = 11,93 (af-
ger.). Merk op, dat bij deze schatting impliciet rekening is gehouden 
met het stijgend aandeel nachtvluchten vanaf 1997. 
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D:  Beste schatter aantal vliegtuigbewegingen grote luchtvaart (> 6 ton) a.d.h.v. tijdreeksverhouding nachtvluchten/vluchten > 6 ton RA 
 

Jaar X  Y X2 XY  

1991  -5   7,2  25  -36  
1992  -4   5,3  16  -21,2  
1993  -3  8,1  9  -24,3  
1994  -2  8,4  4  -16,8  
1995  -1  7,8  1  -7,8  
1996  0  8,0  0  0  
1997  1  5,9  1  5,9  
1998  2  6,5  4  13  
1999  3  7,1  9  21,3  
2000  4  8,3  16  33,2  
2001  5  8,4  25  42  

 X = 0 ∑Y = 81  ∑ 2X  = 110 ∑ XY = 9,3   

NB: de waarden van X zijn zodanig toegekend dat het nulpunt valt in 1996 en  0 ∑ =X  

kleinste kwadraten lijn: X
X
XY

YY )( 2∑
∑+=  

36,711/81/)( === ∑ NYY  
 

Y = 7,36 + (9,3 / 110 ) X 
 

Y = 7,36 + 0,085X 
 
Voor 2002 geldt X = 6, zodat de beste, lineaire schatting voor de  
verhouding nachtvluchten/vluchten > 6 ton gelijk is aan: Y = 7,87 
(afger.). Merk op, dat bij deze schatting impliciet rekening is ge-
houden met het stijgend aandeel nachtvluchten vanaf 1997. 
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E: Beste schatter totaal aantal passagiers a.d.h.v. tijdreeksverhouding nachtvluchten/totale aantal passagiers RA 
 

Jaar X  Y X2 XY  

1991  -5   0,32  25  -1,60  
1992  -4   0,28  16  -1,12  
1993  -3  0,38  9  -1,14  
1994  -2  0,31  4  -0,62  
1995  -1  0,31  1  -0,31  
1996  0  0,31  0  0  
1997  1  0,25  1  0,25  
1998  2  0,25  4  0,50  
1999  3  0,27  9  0,81  
2000  4  0,31  16  1,24  
2001  5  0,25  25  1,25  

 X = 0 ∑Y =  3,24 ∑ 2X  = 110 ∑ XY = -0,74   

NB: de waarden van X zijn zodanig toegekend dat het nulpunt valt in 1996 en  0 ∑ =X  

kleinste kwadraten lijn: X
X
XY

YY )( 2∑
∑+=  

295,011/24,3/)( === ∑ NYY  
 

Y = 0,295 + (-0,74 / 110 ) X 
 

Y = 0,295 - 0,00673X 
 
Voor 2002 geldt X = 6, zodat de beste, lineaire schatting voor de  
verhouding nachtvluchten/passagiers gelijk is aan: Y = 0,26 (afger.). 
Merk op, dat bij deze schatting impliciet rekening is gehouden met 
het stijgend aandeel nachtvluchten vanaf 1997. 
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Appendix 4 
 
Tabel A.1: Financiële kerngegevens RA 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2002* 2003 
€ mln          

1. Netto-omzet  6,829 7,187 8,331 9,077 9,672 10,908 10,482 11,988  
2. Netto-resultaat 0,446 0,439 0,499 0,978 1,383 0,933 0,293 −  
3. Exploitatieresultaat 0,515 0,528 0,578 1,011 1,433 1,144 0,695 1,163  
4. Gemiddelde vaste 

activa 3,889 5,297 5,481 6,187 8,187 15,929 22,903 22,903 
 

%          
5. Netto-resultaat als 

% netto-omzet 6,53 6,11 5,99 10,78 14,30 8,55 2,80 − 
 

6. Exploitatieresultaat 
als % netto-omzet 7,54 7,35 6,94 11,14 14,82 10,49 6,63 9,7 

 

7. RONA 13,24 9,97 10,55 16,34 17,50 7,18 3,03 5,08 2,70** 
          
* geschat, onder de volgende vooronderstellingen: de groei van de netto-omzet is voortgegaan tegen het g

middelde van 1996-2001, d.w.z. met 49,5 % / 5 = 9,9 %; het exploitatieresultaat is in procenten gelijk aan
het gemiddelde van 1996-2001, d.w.z. 58,28 % / 6 = 9,7 %; er zijn tijdens 2002 geen netto-toevoe
aan de gemiddelde vaste activa gerealiseerd 

e-
 

gingen 

** geschat door RA 
 
Bron: rijen 1-4, 7 / kolommen 1996-2002: RA; 5-6 / 2002* berekend 
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