
Kwartaalmonitor luchtvaart 
 

Het aantal aangekomen en vertrokken passagiers op de vijf nationale luchthavens lag in het eerste kwartaal 

van 2019 bijna 1,9 procent hoger dan een jaar eerder. De hoeveelheid vervoerde goederen lag 5,5 procent 

lager. De dienstverlenende bedrijven binnen de luchtvaart zetten dit kwartaal 5,7 procent meer om. Dit meldt 

het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers.  

 

 

Passagiers nationale luchthavens; lichte groei in eerste kwartaal  
 

In het eerste kwartaal van 2019 kregen Amsterdam Schiphol en de overige nationale luchthavens 17,1 miljoen 

passagiers te verwerken, bijna 1,9 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2018. Ook de individuele 

maandcijfers in 2019 liggen hoger dan de vergelijkbare perioden een jaar eerder; deze stijgingen zijn sinds het 

tweede kwartaal van 2018 wel enigszins afgevlakt. Groningen Airport Eelde was in het eerste kwartaal  de 

enige nationale luchthaven waar minder reizigers werden vervoerd dan in het eerste kwartaal van 2018. 

 

 

Passagiers nationale luchthavens; groei passagiers Schiphol vlakt verder af 
 

In het eerste kwartaal van 2019 verwerkte Schiphol 15,5 miljoen passagiers. Dit was 1,7 procent meer dan in 

hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal vertrokken en aangekomen passagiers op Schiphol groeit al sinds 

het derde kwartaal van 2010; vanaf het tweede kwartaal van 2018 is deze groei minder sterk dan voorheen. 

Hoewel er meer passagiers vervoerd werden, was het aantal vliegtuigbewegingen in het eerste kwartaal van dit 

jaar met ruim 116 duizend nagenoeg gelijk aan het aantal in het eerste kwartaal van 2018. Ook het aantal 



vliegbewegingen binnen het handelsverkeer, ruim 112 duizend, is dit kwartaal gelijk gebleven. Dit wordt 

veroorzaakt doordat Schiphol vorig jaar al tegen de afgesproken norm van het Aldersakkoord uit 2008 aan zat, 

waarin werd vastgelegd dat Schiphol tot 2020 niet meer dan 500 duizend vliegbewegingen per jaar (binnen het 

handelsverkeer) mag uitvoeren. 

 

 
Passagiers nationale luchthavens; sterke passagiersgroei op Maastricht Aachen 
 

De ontwikkeling van het aantal aangekomen en vertrokken passagiers op de andere vier nationale luchthavens 

verschilt. Na Amsterdam Schiphol is luchthaven Eindhoven de tweede luchthaven in Nederland als het gaat om 

aankomende en vertrekkende passagiers. In het eerste kwartaal van 2019 vlogen bijna 1,3 miljoen passagiers 

via Eindhoven, bijna 4 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. 

Hoewel er in het eerste kwartaal van 2019 slechts 19,5 duizend passagiers werden verwerkt op luchthaven 

Maastricht Aachen, groeide het aantal passagiers op deze luchthaven wel het meest, met bijna 65 procent. 

De andere twee nationale vliegvelden in Nederland, Rotterdam The Hague en Groningen Eelde, handelden in 

het eerste kwartaal van dit jaar respectievelijk ruim 317 duizend en 26,5 duizend reizigers af. Voor Rotterdam 

The Hague is dit 6 procent meer ten opzichte van een jaar eerder en voor Groningen Eelde 24 procent minder. 

 



 
Goederen nationale luchthavens; daling luchtvracht Amsterdam, groei luchtvracht 

Maastricht 
 

Het goederenvervoer via de lucht vindt in Nederland voor bijna 92 procent plaats op Amsterdam Schiphol. De 

overige 8 procent van de goederen wordt op Maastricht Aachen afgehandeld. In het eerste kwartaal van 2019 

nam het totale goederenvervoer met bijna 6 procent af ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. 

Op Schiphol werd 383 duizend ton aan goederen afgehandeld, een afname van bijna 7 procent. Op Maastricht 

Aachen werd 34 duizend ton aan goederen afgehandeld, 13 procent meer dan een jaar eerder. 



 
Goederen nationale luchthavens; 85 procent van luchtvracht op intercontinentale 

vluchten  
De meeste luchtvracht die Nederland binnenkomt of verlaat wordt vervoerd op intercontinentale vluchten. In 

het eerste kwartaal van 2019 bedroeg deze goederenstroom 353 duizend ton, dat is 85 procent van de totale 

hoeveelheid luchtvracht. Bijna 189 duizend ton hiervan was afkomstig uit of bestemd voor landen in Azië. 

China stond met bijna 70 duizend ton op nummer één binnen deze goederenstroom.  

Het vervoer van en naar Noord-, Midden- en Zuid-Amerika bedroeg bijna 120 duizend ton. Van de goederen die 

binnen Europa werden vervoerd, 64 duizend ton, was 72 procent afkomstig uit of bestemd voor niet-EU-

landen. Binnen deze groep stond Rusland op nummer één met bijna 21 duizend ton. 

 



 
 

Omzet en conjunctuur; 5,7 procent meer omzet voor dienstverlenende bedrijven 

binnen de luchtvaart 
 

De dienstverlenende bedrijven binnen de luchtvaartbranche (voornamelijk luchthavens, luchtverkeersleiding 

en afhandelaars) haalden in het eerste kwartaal 5,7 procent meer omzet vergeleken met het eerste kwartaal 

van 2018. Vooral de toename van het aantal reizigers dat gebruikmaakt van de luchthavens heeft hieraan 

bijgedragen. 

De omzet van de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen lag in het eerste kwartaal van 2019 0,3 procent hoger 

dan een jaar eerder. De omzet van het luchtgoederenvervoer lag in het eerste kwartaal van 2019 lager dan een 

jaar eerder, de omzet van het passagiersvervoer lag hoger. De luchtvaartmaatschappijen vervoerden wel meer 

reizigers, maar de prijzen van de vliegtickets waren lager dan vorig jaar. 

 



 
 

Kleine luchthavens; daling van het aantal vliegbewegingen 
 

In het eerste kwartaal van 2019 lag het totaal aantal vliegbewegingen op de kleine luchthavens met 

63,4 duizend bijna 4 procent lager dan een jaar eerder. De absolute daling komt hoofdzakelijk voor rekening 

van de niet-commerciële vluchten (bijna 95 procent van alle vliegbewegingen op de kleine luchthavens). De 

niet-commerciële vluchten hebben geen winstoogmerk en bestaan voornamelijk uit les- en oefenvluchten 

(35,2 duizend) en privévluchten (21,4 duizend).  

De commerciële vluchten, vluchten met een winstoogmerk, op de kleine luchthavens lagen in het eerste 

kwartaal van 2019 11 procent lager vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Commerciële vluchten 

bestonden in het eerste kwartaal van 2019 voor 64 procent uit rondvluchten (2 duizend) en voor 18 procent uit 

fotovluchten (0,6 duizend). 

  

 



 

  

Kleine luchthavens; vliegbewegingen op Ameland en Hoogeveen stijgen het 

sterkst  
 

In het eerste kwartaal van 2019 waren er zowel kleine vliegvelden met meer vliegbewegingen als kleine 

vliegvelden met minder vliegbewegingen dan in het eerste kwartaal van 2018. Vliegveld Ameland (officiële 

naam Ameland Airport Ballum) en vliegveld Hoogeveen lieten de grootste passagiersgroei zien, met 

respectievelijk bijna 60 en 31 procent. Op beide vliegvelden samen vonden in de eerste drie maanden van 2019 

2,7 duizend vliegbewegingen plaats. Lelystad Airport is, hoewel er bijna 3 procent minder vliegbewegingen 

plaatsvonden in vergelijking met het eerste kwartaal van 2018, met bijna 20 duizend vliegbewegingen de 

grootste onder de kleine luchthavens. 

De grootste terugval in het aantal vliegbewegingen in het eerste kwartaal van 2019 ten opzichte van het eerste 

kwartaal van 2018 was te zien op vliegveld Hilversum. Het aantal vliegbewegingen lag daar met bijna 7,2 

duizend ruim 22 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2018. 



 
Caribisch Nederland; ruim 8 procent meer vliegbewegingen van en naar Caribisch 

Nederland 
 

In het eerste kwartaal van 2019 vlogen vliegtuigen bijna 6,2 duizend keer van en naar de drie eilanden van 

Caribisch Nederland. Dit is ruim 8 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2018. Op Bonaire lag het aantal 

vluchten met bijna 3,8 duizend bewegingen ruim 16 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Op 

Saba steeg het aantal vliegbewegingen met 20 procent tot 840. Alleen op Sint Eustatius lag het aantal 

vliegbewegingen in het eerste kwartaal met bijna 1,6 duizend bijna 12 procent lager dan een jaar geleden.  



 
Caribisch Nederland; stijging aantal passagiers voor alle eilanden 
 

Met bijna 121 duizend vervoerde passagiers van en naar de drie eilanden van Caribisch Nederland in het eerste 

kwartaal van 2019, is dit het hoogste kwartaalcijfer sinds 2012. Dit is 10 procent meer dan in het eerste 

kwartaal in 2018. 

Bonaire kreeg 103 duizend reizigers te verwerken, 10,7 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. 

Ook op Saba werden in de eerste drie maanden van dit jaar ruim 17 procent meer passagiers afgehandeld  dan 

in de eerste drie maanden van 2018. Alleen Sint Eustatius verwerkte 2 procent minder aankomende en 

vertrekkende passagiers. 

De waarde van de via de lucht ingevoerde goederen van en naar Caribisch Nederland bedroeg in het eerste 

kwartaal 6,7 miljoen Amerikaanse dollars. Dat is ruim 10 procent minder dan in hetzelfde kwartaal in 2018.  

 



 
 

 

Bronnen: 

Statline  

- Luchtvaart; maandcijfers nationale luchthavens 

<https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37478hvv/table?dl=20A0E> 

- Transportbedrijven; omzetontwikkeling < < 

<https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83856NED/table?dl=20F0F> 

- Luchtvaart; kwartaalcijfers kleine luchthavens < 
<https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/60058ned/table?dl=20F10> 
- Luchtvaart; kwartaalcijfers Caribisch Nederland 

<https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82332NED/table?dl=20F12> 

 


