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BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 

 

2020 is in veel opzichten een zwaar jaar geweest. De Corona pandemie is de grootste 

crisis in de geschiedenis van de luchtvaart en het toerisme met een grote impact op 

Bonaire, de toeristische industrie op het eiland en natuurlijk op Bonaire International 

Airport.  

  

Voor de Raad van Commissarissen was 2020 ook in een ander opzicht dramatisch: tot 

ons groot verdriet zijn mevrouw Stella M.C. Herrera en de heer Bart de Boer beiden in 

2020 overleden. Zij waren bij besluit van 4 juni 2019 toegetreden tot de Raad van 

Commissarissen. Mevrouw Herrera is na een lang ziekbed begin mei 2020 overleden. 

Ondanks haar toewijding om zich in te willen zetten voor de luchthaven, heeft zij door 

haar ziekte die mogelijkheid helaas niet gekregen.  

 

De heer Bart de Boer overleed na een kort ziekbed op 28 augustus 2020. Bart was 

President-Commissaris en vond het een grote eer om deze functie te mogen vervullen. 

Met veel energie en zijn kordate karakter heeft Bart in ruim een jaar tijd veel betekent 

voor Bonaire Airport. Belangrijke besluiten zijn genomen of in voorbereiding, de airport 

kan mede dankzij zijn inzet met vertrouwen de toekomst tegemoet. We zijn Bart 

dankbaar en zullen hem missen. 

 

Samenstelling Raad van Commissarissen 

 

In verband met het overlijden van de heer de Boer heeft de Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders de heer Marco van de Kreeke op 22 september benoemd tot 

President-Commissaris van de Raad van Commissarissen. Op verzoek van de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de Raad van Commissarissen een 

voorstel opgesteld voor een nieuwe profielschets en voor het aantal leden van de Raad 

van Commissarissen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft dit voorstel 

op 23 oktober 2020 met een Aandeelhoudersbesluit vastgesteld. 
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De Raad van Commissarissen heeft op 12 februari 2020 de heer Angel Bermudez 

voorgedragen als lid met het profiel “financiën en bedrijfsvoering”. De heer Bermudez 

is per 24 februari 2021 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd. 

In december 2020 is de Raad van Commissarissen een wervingsprocedure gestart voor 

een derde lid, in samenwerking met bureau Linkels en Partners.  

 

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. 

 

Vergaderingen 

 

De Raad van Commissarissen kwam in 2020 viermaal bijeen in reguliere vergadering. 

In de vergadering van 3 maart zijn o.a. de financiële forecast 2020 en het Planproces 

van het Masterplan Luchthaven 2040 besproken. In de vergadering van 17 juni zijn 

het jaarverslag en de jaarrekening 2019 in aanwezigheid van de accountant behandeld 

en vervolgens goedgekeurd. In de vergadering van 9 september is de strategie en 

verdere aanpak van de begroting 2021 vastgesteld. In de vergadering van 23 

november zijn het jaarplan en de begroting voor 2021 vastgesteld. 

 

Gedurende het voorjaar van 2020 hadden de commissarissen daarnaast een 

tweewekelijkse (digitale) meeting met de directie, met name om de gevolgen van de 

coronacrisis te bespreken. Samen met de Directie zijn op basis van een aantal 

scenario’s voor 2020 en 2021 keuzes gemaakt om investeringen en benoemingen te 

bevriezen, kosten terug te brengen tot een minimum, onder behoud van service en 

veiligheid. In de tweede helft van 2020 is duidelijk geworden dat Bonaire International 

Airport kon rekenen op exploitatiesteun uit Nederland, waarmee de financiële 

onzekerheid over de nabije toekomst van de airport werd gemitigeerd. De Raad van 

Commissarissen is erg blij met deze steun en complimenteert de directie met het 

realiseren ervan.  

 

In 2020 vond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders twee keer plaats, op 11 

juni en 24 november. Daarbij was de voltallige raad aanwezig en waren alle 

aandeelhouders vertegenwoordigd. In de vergadering van 11 juni is o.a. gesproken 

over de continuïteit van de luchthaven als gevolg van Covid-19 en over de 

ontwikkelingen met betrekking tot de luchtvaartafhandeling. In de vergadering van 24 

november zijn het jaarplan en de begroting 2021 goedgekeurd, is de gecontroleerde 

jaarrekening 2019 vastgesteld en is een besluit genomen over de winstbestemming.  
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Preadvies bij de jaarrekening 

 

De directie heeft het jaarverslag opgesteld. De jaarrekening is gecontroleerd door 

BDO-accountants en adviseurs, en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. 

De Raad van Commissarissen heeft de jaarrekening op voorstel van de directie 

goedgekeurd op 1 juni 2021.  

 

In 2020 heeft BIA geen winst en geen verlies gedraaid, en komt daarmee uit op een 

break-even resultaat (2019: nettowinst USD 757.935). Het break-even resultaat is 

bereikt door ontvangst van een subsidie van het ministerie BZK ter dekking van het 

exploitatietekort over 2020. Zonder deze subsidie zou er een verlies zijn geleden van 

USD 3.559.897. De liquiditeit bedraagt eind 2020 USD 7,9 miljoen. Dankzij de 

exploitatiesteun en het o.a. minimaliseren van onderhoud en uitstellen van 

investeringen, komt de lopende exploitatie van BIA ondanks de coronacrisis daarom 

niet in gevaar. Toch blijft waakzaamheid geboden, omdat de crisis ons heeft geleerd 

dat toerisme en vliegverkeer kwetsbaar zijn en nog niet duidelijk is wanneer en in 

hoeverre het luchtverkeer van en naar Bonaire zich zal herstellen. 

 

De jaarrekening over het verslagjaar 2020 zal ter vaststelling worden voorgelegd aan 

de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in de jaarvergadering op 23 november 

2021. De Raad stelt vast dat er, gezien de ontwikkelingen en het resultaat in 2020, 

alsmede de voorwaarden die zijn gesteld aan de door Nederland verstrekte 

exploitatiesteun, geen uitkering van dividend kan plaatsvinden. 

 

Tot slot wil de Raad van Commissarissen alle collega’s en luchthavenpartners 

bedanken voor hun inzet, betrokkenheid en doorzettingsvermogen gedurende 2020. 

 

Namens de Raad van Commissarissen,  

 

Ir. J.M. van de Kreeke, 

President-commissaris 
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SAMENSTELLING RVC, DIRECTIE EN AANDEELHOUDER 

 

 

 

Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen bestaat uit Marco van de Kreeke, President-commissaris 

en  Angel Bermudez, lid met het profiel ‘financiën en bedrijfsvoering’. De 

wervingsprocedure voor een vacature voor een derde lid is gestart. 

 

Directie 

Sinds 1 juli 2019 is de heer Jos Hillen de statutair directeur en Chief Executive Officer 

(CEO) van Bonaire International Airport N.V. 

 

Aandeelhouder       

Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) is 100% aandeelhouder van Bonaire 

International Airport N.V. 
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BESTUURSVERSLAG 

 

Het jaar 2020 stond wereldwijd in het teken van Covid-19. Voor Bonaire International 

Airport (BIA) was dit niet anders. Het was een jaar waarin we alles op alles hebben 

gezet om de gezondheid van onze reizigers, het personeel en onze partners op de 

luchthaven te waarborgen. Maar ook een jaar van overleven vanwege de forse 

tekorten ten gevolge van de daling van het aantal vluchten en passagiers. Terwijl we 

ondertussen waar mogelijk onverminderd door hebben gewerkt aan de continuïteit en 

ontwikkeling van Flamingo Airport. In deze rapportage brengen we u hier verslag over 

uit in woorden en in cijfers. Ook blikken we vooruit op de toekomst. Aan het eind van 

dit jaarverslag vindt u de financiële verantwoording in de vorm van de jaarrekening. 

Kerncijfers 

(in USD 1.000) 2020 2019 2018 2017 2016

Resultaat en Cash flow

Bedrijfsopbrengsten 7,376 8,228 7,072 6,013 5,676

Operationeel resultaat winst/(verlies) 0 758 593 44 375

Netto resultaat winst/(verlies) 0 758 593 (3) 379

Bedrijfslasten 7,376 7,470 6,479 5,969 5,301

Afschrijvingen 2,503 2,463 2,489 2,523 2,505

Cash flow uit operationele activiteiten 2,519 3,433 2,264 1,054 1,077

Balans

Totaal activa 34,577 35,755 34,604 34,387 35,673

Eigen vermogen 18,681 18,681 17,923 17,330 17,333

Materiële vaste activa 25,619 26,569 26,218 28,381 30,739

Liquide middelen 7,896 6,930 6,311 4,263 3,425

Investeringen in materiële vaste activa 5,080 2,835 453 216 5,541

Ratio's

Bedrijfsopbrengsten / bedrijfslasten 100.0% 110.1% 109.1% 100.7% 107.1%

Bedrijfsopbrengsten / bedrijfslasten (excl. netto afschrijvingen) 118.3% 128.9% 131.9% 124.9% 137.7%

Return on Equity (netto resultaat/ gemiddeld eigen vermogen) 0.0% 4.1% 3.4% 0.0% 3.1%

Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen) 54.0% 52.2% 51.8% 50.4% 48.6%

Current ratio (vlottende activa/ vlottende schulden) 7.3 6.0 10.3 8.0 7.1
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Covid-19 

Sinds begin 2020 heeft Covid-19 de wereld in haar greep. De coronacrisis heeft 

enorme gevolgen, ook voor BIA.  

 

Ontwikkelingen van passagiers als gevolg van Covid-19 
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Aanpak van de crisis  

Vanzelfsprekend hebben we dit jaar de allerhoogste prioriteit gegeven aan de 

gezondheid en veiligheid van onze reizigers, het personeel en onze partners op de 

luchthaven. Als belangrijke toegangspoort op het eiland hebben we vanaf het begin 

van de crisis alles in het werk gesteld om de verdere verspreiding van het coronavirus 

tegen te gaan. Bij de publicatie van de eerste noodverordening en het sluiten van het 

luchtruim in maart 2020 hebben we een crisisplan opgesteld waarin we onze aanpak 

hebben vastgelegd. Verder heeft BIA vanaf het begin van de crisis deelgenomen aan 

het Eilandelijk Beleidsteam (EBT) onder leiding van de gezaghebber Dhr. Edison Rijna. 

Met een speciaal hiervoor ingesteld Projectteam-BIA hebben wij de situatie rondom 

corona steeds nauwlettend in de gaten gehouden en daar waar nodig actie 

ondernomen. In zeer nauwe samenwerking met alle daarbij betrokken partijen hebben 

we veel geïnvesteerd in gezondheidsmaatregelen, die zijn afgestemd op internationaal 

opgestelde aanbevelingen voor de burgerluchtvaart (ICAO).  

Optimalisatie van de operatie 

Door de coronacrisis werden we helaas ook geconfronteerd met veel minder vluchten 

en veel minder passagiers. Dit betekende een fors lagere opbrengst voor de 

luchthaven. Om te kunnen overleven hebben we voortdurend gekeken naar slimme 

oplossingen om de operatie te optimaliseren en zo onze kosten omlaag te brengen. We 

hebben manieren gevonden om effectiever om te gaan met de bezetting en passen 

onze openingstijden aan op het vliegschema van vluchten die nog wel doorgaan. Ook 

hebben we ons personeel gevraagd flexibel te zijn in werkuren en hebben we 

vacatures niet ingevuld. Daarbij hebben we te allen tijde prioriteit gegeven aan het 

garanderen van safety en security. Acties die in dit kader nodig zijn, voeren we altijd 

uit. Datzelfde geldt voor noodzakelijk onderhoud en zaken die noodzakelijk zijn om te 

voldoen aan wet- en regelgeving.  

 

 
Ambulancevervoer moet ook in deze coronatijd 24 uur per dag paraat zijn. 

Aanpassen processen security 

Door de fors afgenomen binnenkomende en vertrekkende vluchten moest de afdeling 

security de werkroosters aanzienlijk aanpassen. De inhuur van beveiligers van een 

extern beveiligingsbedrijf is in het kader van bezuiniging tot een strikt noodzakelijke 
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minimum beperkt. We hebben procedures met betrekking tot covid-19 conform lokale 

en internationale richtlijnen aangepast, om de veiligheid en gezondheid van de 

passagiers en beveiligingsmedewerkers te garanderen. Ook hebben we 

beveiligingsprocedures in overleg met het Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding 

en Veiligheid (NCTV) enigszins aangepast, om de beveiligingscontroles op efficiënte 

wijze uit te kunnen voeren. Ondanks de aanpassingen met betrekking tot 

personeelsbezetting en beveiligingsprocedures is het ons gelukt om de controles 

conform regelgeving te verrichten. 

 

Accreditatie ACI 

Verder hebben we veel geïnvesteerd in gezondheidsmaatregelen, die zijn afgestemd 

op internationaal opgestelde aanbevelingen voor de burgerluchtvaart (ICAO). Zo 

hebben we laten zien dat we op een professionele manier uitvoering geven aan 

maatregelen die de gezondheid en veiligheid van werknemers en passagiers zo goed 

mogelijk waarborgen. Het geeft ook aan dat BIA in staat is de genomen maatregelen 

te prioriteren, te evalueren en zo nodig tijdig aan veranderende omstandigheden aan 

te passen. Dit heeft een accreditatie bij de Airports Council International (ACI) 

opgeleverd. 

 

 
Afscheid KLM crew bij de laatste vlucht voor het vliegverbod. 

Het spreekt voor zich dat we door Covid-19 in 2020 lang niet alles hebben kunnen 

realiseren wat we van plan waren. Dat geldt onder andere voor het ontwikkelen van 

nieuwe luchtvaartverbindingen naar Bonaire. Wel hebben we onze inspanningen op dit 

gebied voortgezet, contacten onderhouden en verder versterkt.  
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Steunmaatregelen door omzetverlies 

 

In maart 2020 hebben we op basis van het scenario Civil Air Navigation Services 

Organization (CANSO) een eerste voorspelling gemaakt voor de verwachte 

omzetderving in 2020. Naar aanleiding daarvan is het besluit genomen om voorlopig 

geen enkele nieuwe investeringen uit te voeren maar reeds opgestarte investeringen 

wel af te ronden. Vanwege de bijna volledige stop van vluchten naar Bonaire hebben 

we in mei de voorspelling bijgesteld op basis van een eigen worst case scenario. In 

juni hebben we in een spoed AVA aangegeven dat de liquiditeit op een zodanig niveau 

zou uitkomen, dat extra steunmaatregelen noodzakelijk waren. Intensief overleg met 

de ministeries van I&W, BZK en EZK heeft er in september 2020 toe geleid dat het Rijk 

in het kader van het Steunpakket 3.0 een subsidie voor BIA beschikbaar heeft gesteld 

van  

€ 3.4 mln. (omgerekend ruim USD 4,1 mln.). Deze middelen zijn bedoeld om de 

omzetderving door de daling van het aantal vluchten en passagiers vanwege Covid-19 

op te vangen. We hebben de steun in december ontvangen. Hiermee was de cashflow 

op dat moment weer op orde. 

 

Kredietfaciliteit MCB en RBC 

 

De steunbijdrage is een incidentele uitkering voor 2020. Vanwege de onzekere Covid-

19 ontwikkelingen hebben we voor de komende jaren een voorziening nodig om 

eventuele kortlopende liquiditeitstekorten in onze exploitatie op te kunnen vangen. 

Daarom hebben we met ondersteuning van de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (rvo.nl) contact gelegd met de lokale banken MCB en RBC om de 

mogelijkheid te onderzoeken voor een revolverende stand-by credit facility. Hiervoor is 

bij beide banken een aanvraagprocedure gestart.  

Safety 

 

ICAO certificaat 

In het voorjaar van 2020 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) BIA het 

International Civil Aviation Organisation (ICAO)-certificaat verleend voor de maximale 

termijn van drie jaar, als bewijs voor een veilige vliegoperatie en een goed werkend 

safety management system. Het verkrijgen en behouden van dit certificaat vraagt 

voortdurend de aandacht, in de vorm van periodieke inspecties, (interne) audits en 

overleg. Zo borgen we de instandhouding van de veiligheid en werken we continu aan 

het verbeteren en updaten van het veiligheidsbeleid. 

 

Airlink 

Safetywise hebben we de voorbereidingen getroffen voor de introductie van Airlink. Dit 

programma registreert de vliegbewegingen op BIA, maar is tevens een belangrijk 

onderdeel voor het safety managementsysteem. Alle bijzonderheden kunnen hierin  

gemuteerd worden. Daardoor kunnen er analyses, onderzoeken en trends worden 

geregistreerd en vastgesteld. Ook werkinstructies met leesbevestigingen worden 

hiermee geborgd, evenals het proces van het goedkeuren van werkvergunningen van 

werkzaamheden door derden met de bijbehorende eisen. Het live gaan is gepland in 

Q1 2021. 

 

Introductie Runway Condition Report 
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Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en NACO is de techniek 

geplaatst voor de introductie van het door ICAO verplichte ‘Runway Condition Report’. 

BIA dient in 2021 de toestand van de baan in relatie tot het weer op elk moment van 

de dag te kunnen rapporteren aan de luchtvaartgebruikers. Zonder techniek vraagt dit 

een daadwerkelijk assessment op drie delen van de baan. Voor BIA gaat het vooral om 

de rapportage van de hoeveelheid water op de baan. Dit is belangrijk voor het bepalen 

van het startvermogen van het vliegtuig of de omstandigheden tijdens de landing. Dit 

zou betekenen dat men in de stromende regen metingen zou moeten verrichten. De 

techniek stelt ons in staat om dit op afstand te meten en te vertalen met behulp van 

een softwareprogramma. Dit programma toont vervolgens de rapportage. Op dit 

moment wordt het verdere proces uitgewerkt, zodat we dit tijdig in gebruik kunnen 

nemen. 

 

Security 

 

Ook voor de afdeling Airport Security was 2020 een vreemd jaar. Ondanks het weinige 

en soms geen helemaal geen vliegverkeer zijn er wel positieve ontwikkelingen geweest 

op het gebied van efficiency, kennis en kunde. 

 

Moderne versie x-ray machine 

De x-ray machine voor het controleren van de ruimbagage is vervangen door een 

modernere versie met dual view. Deze machine geeft tegelijkertijd zowel verticale als 

horizontale scanbeelden van de gescreende bagage en lading. De dubbele scanbeelden 

bieden efficiëntere identificatie en meer beeldinformatie voor de operator. Alle security 

collega’s zijn door de leverancier getraind in het gebruik van deze nieuwe machine. 

 

Nieuw toegang beheersysteem 

In de vertrekhal is een nieuw toegang beheersysteem geïnstalleerd. Het overgrote deel 

van de (gate)deuren zijn daarop aangesloten. Dit maakt de operatie efficiënter en 

controle op passages achteraf makkelijker. Het systeem zit ook gekoppeld aan de 

software van de parkeerplaats. Daardoor zijn we ook hier vele malen meer in control.  

 

Aviation security basiscursus op maat voor BIA 

We zijn in samenwerking met een externe partij en de Brigade Toezicht Beveiliging 

Burgerluchtvaart begonnen met de ontwikkeling van een aviation security basiscursus, 

die volledig op de leest van BIA is geschoeid. Op dit moment maken we gebruik van 

een generieke cursus van ICAO. Deze cursus kost ongeacht het aantal deelnemers veel 

tijd. Wij leiden vaak op in zeer kleine groepen, waardoor de cursus relatief duur is. De 

nieuwe cursus bestaat voor een zeer groot deel uit E-learning, waardoor we veel 

makkelijker en sneller nieuwe kandidaten kunnen opleiden.  

 

Onderhoud 

 

Ingenieursbureau NACO heeft op verzoek van BIA een onderhoudsplan met 

onderhoudsbegroting opgezet voor de luchthaveninfrastructuur. Dit is gebeurd aan de 

hand van diverse surveys die in de tweede helft van 2019 en begin 2020 zijn 

uitgevoerd. Voor de ILT was dat mede de aanleiding om voldoende vertrouwen te 

hebben in de door BIA gekozen aanpak. 

Onderhoud aan platforms en baanverlichting 
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Begin 2020 hebben we een groot onderhoudsprogramma uitgevoerd voor al onze zes 

platforms, inclusief de twee posities waar de wide-body vliegtuigen (KLM, TUI) staan 

geparkeerd. Ook zijn tijdelijke reparaties uitgevoerd aan de baanverlichting, om de 

noodzakelijke werking nog enige tijd te kunnen garanderen. Vervanging van de 

baanverlichting in zijn totaliteit is noodzakelijk. In 2010 is het systeem slechts deels 

gerenoveerd. Inmiddels is het aan het eind van zijn levensduur gekomen, onder 

andere vanwege de weersinvloeden.  

 

 

Onderhoud aan de platforms begin 2020. 

 

Budget voor nieuwe baanverlichting  

Het Ministerie van I&W heeft inmiddels voor de komende vier jaar een bijdrage van ca. 

USD 17 mln. aan de Rijkswaterstaat ter beschikking gesteld voor de renovatie van de 

nieuwe baanverlichting, onderhoud aan de start- en landingsbaan en de aanleg van 

platformen. Daarvan is USD 4 mln. bedoeld voor de renovatie van de 

baanverlichtingsinfrastructuur.     

 

Nieuwe parkeerinstallatie 

 

In 2020 is een compleet nieuw parkeersysteem opgeleverd, inclusief slagbomen, 

kassa’s en in- en uitrij terminals.  Door het nieuwe systeem kunnen tarieven straks 

meer gedifferentieerd worden naar locatie en parkeerduur.  

 

Ontwikkeling van het terminalgebouw 

In 2020 is de bestaande vertrekhal uitgebreid met een gate en een restaurant met een 

terras. Dit zorgt voor meer stoelcapaciteit in de vertrekhal. Op het terras kunnen 

passagiers nog van de zon genieten voordat ze Bonaire verlaten. Hiermee is een grote 

stap gezet om de toekomstige groei in passagiers op te vangen. Verder is de 

winkelinfrastructuur vernieuwd en zijn er twee winkels bijgekomen. Dit zal meer 

revenuen genereren voor de luchthaven. Verder hebben de Douane, de Koninklijke 

Marechaussee en security BIA nieuwe werkruimtes gekregen in de vertrekhal.  

Met de airportshops hebben we afgesproken om aan het einde van de contractperiode 

in 2021 nieuwe huur- en concessiecontracten aan te gaan. Ook hebben we 
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afgesproken om te werken aan een kwaliteitsverbetering, enerzijds zodat het aanbod 

voor de reiziger aantrekkelijker wordt, en anderzijds ook als kans voor de 

ondernemers om de omzet te verhogen. Zowel bij de huur- en concessiecontracten als 

bij de aanbesteding laten we ons bijstaan door externe deskundigen van Amsterdam 

Airport Schiphol (AAS). De start van dit proces was dit jaar nog niet mogelijk in 

verband met de Covid-19 noodmaatregelen en het vliegverbod voor personeel. 

 

Masterplan (2040, fase 1, zicht op financiering) 

 

In 2020 hebben wij de verkenning van het Masterplan 2040 voor onze luchthaven 

verder voortgezet. In dit kader zijn drie alternatieve plannen uitgewerkt en beoordeeld 

aan de hand van vooraf vastgestelde afwegingscriteria. Op basis hiervan is ook een 

voorlopige voorkeursrichting voor de ontwikkeling van de luchthaven bepaald.   

Het was de bedoeling om de uitwerkingen van de drie alternatieven in een breed 

opgezet participatieproces te presenteren aan onze stakeholders en de bewoners van 

Bonaire. Met het oog op de gevolgen van Covid-19 is er echter voor gekozen dit proces 

uit te stellen 

We hebben een faseringsplan opgesteld voor de uitvoering van het Masterplan: 

- Fase 1: bouw van nieuwe platformen en de herinrichting bestaande platformen. 

- Fase 2: Uitbreiding terminalcapaciteit . 

Beginnen met Fase 1 is urgent vanwege het voldoen aan de internationale 

veiligheidseisen (ICAO). In de huidige situatie kunnen namelijk niet alle vliegtuigen 

buiten de obstakelvlakken worden geparkeerd. De uitbreiding van de 

terminalcapaciteit (Fase 2) kan later aan de orde komen, wanneer de groei van de 

luchtvaart op Bonaire zich weer gaat herstellen.  

In de Stuurgroep BIA zal advies worden gegeven over de besluitvorming met 

betrekking tot het Masterplan, en de fasering. Zodra het mogelijk is zullen de 

stakeholders en de bewoners van Bonaire hierbij betrokken worden. 
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Bestaande situatie en situatie Masterplan NACO in opdracht van Bonaire International Airport 

 

 

 

Bestaande situatie. 

 

 

 

 

 

 

 
Voorkeursvariant BIA Masterplan. 
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Werken aan een luchthavenbesluit 

 

Ter uitvoering van de Luchtvaartwet BES moet de ‘Aanwijzingsregeling 

luchtvaartterrein Bonaire’ worden vastgesteld. In dit kader is mede op verzoek van het 

Bestuurscollege en BIA aan het Ministerie van I&W gevraagd om de geluidscontour af 

te stemmen op basis van geactualiseerde prognoses voor het Masterplan Luchthaven 

2040. Ook de vluchtgegevens, vliegtuigtypes en geluidsprofielen worden gebaseerd op 

de meest actuele uitgangspunten. 

Aan de hand van de regeling kan onder andere het ruimtelijke ordeningsbeleid rondom 

de luchthaven worden afgestemd. Adviesbureau To/70 voert in nauwe samenwerking 

met BIA en het ministerie van I&W deze berekeningen uit. Verder werkt het ministerie 

van I&W samen met DC-ANSP aan de verbetering van vliegroutes van en naar 

Bonaire, de verdere verbetering van de veiligheid van het luchtverkeer en het 

efficiënter en duurzamer maken van bepaalde vliegroutes. BIA is hier nauw bij 

betrokken. 

 

Nieuwe infrastructuur verwerking vliegtuig afvalvloeistoffen 

 

Al meer dan tien jaar wordt het afvalwater dat vliegtuigen op de luchthaven moeten 

lossen opgeslagen in een ondergrondse ‘beerput’ die niet meer aan de eisen voldoet.  

In 2020 heeft Royal HaskoningDHV in opdracht van BIA onderzoek gedaan naar een 

oplossing voor de duurzame verwerking van dit afvalwater. Royal HaskoningDHV heeft 

een ontwerp uitgewerkt voor een zuiveringsinstallatie. Deze zal het afvalwater via de 

riolering naar de rioolwaterzuivering (WWTP) van Water- en Energiebedrijf (WEB) 

Bonaire pompen, waar het verder biologisch wordt gezuiverd. Om verstoppingen te 

voorkomen is het noodzakelijk dat het afvalwater ter plaatse wordt voor behandeld. De 

realisatie van de nieuwe zuiveringsinstallatie is opgenomen in de begroting voor 2021. 

 

Kerosineopslag CUROIL en Noodvoorziening Stookolieoverslag 

 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat heeft het ontwerp goedgekeurd van de brandblusinstallatie en een aantal 

civiel technische aanpassingen van de kerosineopslag op het luchthaventerrein. 

Verder heeft het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) hiervoor de benodigde aanvullende 

financiële middelen toegezegd (tweede en derde tranche). In december 2020 is de 

tweede tranche uitgevoerd, de derde tranche zal in Q1-2021 volgen. Door deze 

maatregelen is de levering van de kerosine voor de vliegtuigen vanuit 

veiligheidsoogpunt ook voor de komende jaren veiliggesteld.  

 

Vanwege de stagnatie bij de levering van stookolie bij BOPEC voor de energiecentrale 

van Contour Global bij Karpata, heeft het ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat (EZK, verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van de energievoorziening 

op Bonaire) de voorbereidingen getroffen voor de bouw van een tijdelijk tankinstallatie 

voor stookolie bij de vliegveldsteiger. Dit is een noodmaatregel, totdat bij Karpata een 

nieuwe olieopslag is gebouwd. Om ruimte te bieden voor deze tankinstallatie heeft BIA 

hiervoor een gedeelte van het luchthaventerrein aan de westzijde ter beschikking 

gesteld aan EZK. Ook hebben wij een huurovereenkomst gesloten met EZK voor het 

gebruik van de grond en zijn er afspraken gemaakt over plaatsing van een nieuw 

hekwerk ter plaatse en de schone oplevering van de grond. 
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Proeflocatie Galileo station op de luchthaven 

 

Galileo is het niet-militaire wereldwijde satellietnavigatiesysteem (GNSS) van de 

Europese Unie (EU) in samenwerking met de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA. 

Een van de steunzenders staat op Engels grondgebied. Vanwege de Brexit wordt 

gezocht naar een andere locatie. Bonaire blijkt hiervoor een gunstige plek te zijn. 

Afgelopen zomer is onderzoek uitgevoerd naar twee mogelijke locaties. Een van de 

proeflocaties is op de luchthaven. Het is nog niet bekend geworden welke locatie de 

voorkeur verdient. 

Grondverwerving  

 

Kort na 10 oktober 2010 heeft het ministerie van I&W een grote renovatie uit laten 

voeren ten behoeve van de start- en landingsbaan, evenals een verlenging van bijna 

200 meter in oostelijke richting. Na deze werkzaamheden is een hek rondom de 

luchthaven geplaatst ter beveiliging van de luchthaven. Dit hekwerk sluit een aantal 

privéterreinen in binnen het hekwerk en doorkruist ook enkele privéterreinen. Aankoop 

van deze gronden kan leiden tot hoge kosten. 

 

BIA laat zich bij dit proces ondersteunen door een externe consultant Van Hoven & 

Oomen Rentmeesters.   
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Grondafhandeling  

 

De organisatie van de grondafhandeling op de luchthaven is in beweging. Na een 

zorgvuldige afweging heeft BIA vastgesteld dat het marktmechanisme zelf de 

oplossing moet brengen, zonder interventie van de overheid. Als BIA staan wij voor de 

kwaliteit van de grondafhandeling en houden zo goed mogelijk de vinger aan de pols. 

Dit doen we door de ontwikkelingen te volgen en waar nodig helpen bij te sturen. Om 

zo uiteindelijk te bereiken dat de kwaliteit van de luchtvaartafhandeling op de 

luchthaven gewaarborgd blijft. 

 

 

 

 

 

Voorbereiding van nieuwe luchtverbinding met Canada (Westjet) 

 

BIA heeft in nauwe afstemming met de Tourist Cooperation of Bonaire (TCB) en 

Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) verkenningen uitgevoerd naar de kansen en 

mogelijkheden van nieuwe vliegverbindingen naar Bonaire. Eind 2020 heeft de 

Canadese maatschappij  
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WestJet een overeenkomst gesloten met TCB over een wekelijks schema tussen 

Toronto en Bonaire vanaf 31 januari 2021 tot en met 17 april 2021. Helaas heeft 

Covid-19 geleid tot het stoppen van deze vluchten, mede door de strenge 

gezondheidsmaatregelen zowel in Canada als op Bonaire. De intentie van beide 

partijen is dat in het najaar van 2021 deze overeenkomst opnieuw zal worden 

besproken, zodat deze vliegverbinding opnieuw opgestart kan worden. 

Organisatie en personeel 

 

Ondanks de moeilijke tijden zijn we in afstemming met de Raad van Commissarissen 

in 2020 doorgegaan met de verdere professionalisering van organisatie.  

- Per 1 mei 2020 is de heer Onno de Jong benoemd tot Chief Operating Officer 

(COO), die zorgt voor de operationele leiding van de luchthaven. Hij vervult tevens 

de functie van Airport Authority (Luchthavenmeester). De functie van Airport 

Operations Manager hoeft door deze ontwikkeling niet te worden vervangen. 

- De leiding van de afdeling maintenance is gesplitst in land- en luchtzijde, om 

ervoor te zorgen dat beide area’s van de luchthaven specialistische aandacht 

kunnen krijgen en het onderhoud- en servicelevel van onze luchthaven te 

verbeteren en te verhogen. 

 

Vanwege de covid-19 pandemie zijn alle andere vacatures ‘on hold’ gezet. Gelukkig 

hebben we met de positieve en flexibele inzet van alle collega’s de klus kunnen klaren. 

We hebben daarbij ook gebruik kunnen maken van het stilliggen van de operatie, door 

personeel in te zetten om achterstallig werk in te halen op het gebied van onderhoud 

en schoonmaak. Verder zijn overtollige vakantie en rustdagen toegekend.  

 
Organogram Bonaire International Airport 
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Personeelswisselingen 

 

 Totaal Dames Heren 

Begin 2020 54 21 (39%) 33 (61%) 

Aanvullingen 2   

Uit dienst 4   

Eind 2020 52 20 (38%) 32 (62% 

 

Personeel per afdeling eind 2020 

 
 Percentage Aantal 

Algemene zaken 10% 5 

Airport security 40% 21 

Airport operations 29% 15 

Airport maintenance 19% 10 

Airport performance 2% 1 

 
 

Training en seminars 

Het personeel heeft diverse trainingen en workshops bijgewoond of online gevolgd. 

- AFAS, Profit Payroll dagelijks gebruik. 

- AFAS, Profit Basisvaardigheden HR + HR dagelijks gebruik. 

- AFAS, Profit Financieel dagelijks gebruik. 

- AFAS, Profit, Financieel procesbeheer. 

- AFAS, Profit, Specialisatie cursus autorisatie. 

- Bedrijfshulpverlening (BHV). 

- Global reporting format for runway condition (GRF). 

- Surface texture measurements by Sand Patch method. 

- Aviation law fundamentals. 

- ACI Airside safety. 

- X-ray interpretation. 
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Digitaliseren van de afdeling Human Resources 

Gedurende het eerste kwartaal van 2020 zijn de voorbereidingen getroffen voor de 

introductie en implementatie van de AFAS-software Profit en In Site. Vanaf mei 2020 

zijn we overgegaan naar de volledig gedigitaliseerde Payroll en Human Resource 

software. De implementatie bestaat uit vier stappen: 

- Stap 1: salaris verwerken. 

- Stap 2: verlof en verzuim registratie 

- Stap 3: declaraties. 

- Stap 4: uren boeken. 

Stap 3 en 4 zullen in 2021 uitgevoerd worden. 

 

Kantoorruimte 

Om het gebrek aan kantoorruimte op te lossen, hebben we een plan van aanpak 

gemaakt. We gaan de huidige BIA-kantoren zodanig verbouwen en aanpassen dat er 

nieuwe en betere werkplekken gecreëerd worden. De verbouwing zal in 2021 worden 

afgerond. 

 

ICT 

 

Nadat een complete scan is gemaakt van onze ICT infrastructuur hebben we 

vervolgens een verbeterplan opgesteld. Hardware-matig wordt er een volledige 

upgrade uitgevoerd, waardoor we zowel in de cloud werken als lokaal. Softwarematig 

zijn we bezig geweest met de voorbereidingen voor implementatie van Airlink 

(vluchtgegevens en veiligheidsmanagement) en het financiële gedeelte van AFAS. Het 

live gaan met deze programma’s is gepland in 2021. Hiermee maakt BIA een grote 

stap in de automatisering van processen. Operationeel is veel meer data direct 

beschikbaar en kan bijvoorbeeld de facturering direct verwerkt worden. Door over te 

gaan naar Microsoft 365 is ook het probleem van verschillende versies van Microsoft 

verholpen en zijn er geen comptabiliteit problemen meer. De ICT-systemen van BIA 

voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot cyber security. 
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BLIK OP DE TOEKOMST 

 

 

Ambities voor de komende jaren 

 

Onze ambities voor de komende jaren bestaan uit de volgende vijf speerpunten. 

 

1. Investeringen en onderhoud. 

 

2. Optimaliseren van het veiligheidsmanagementsysteem. 

 

3. Professionaliseren van de organisatie. 

 

4. Bijdragen aan verduurzaming. 

 

5. Nieuw luchthavenbesluit en aanpassing van vliegroutes, met oog voor natuur, 

milieu en omgeving.  
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Vanzelfsprekend heeft Covid-19 ook grote invloed op onze ambities voor de komende 

jaren en het tempo waarin deze waargemaakt kunnen worden. Binnen de 

mogelijkheden die er in deze omstandigheden zijn, willen we onverminderd doorgaan 

op de ingeslagen weg en de nagestreefde resultaten zoveel mogelijk behalen. Maar dat 

doen we wel op een slimme en uitgekiende manier, om de continuïteit in 2021 te 

kunnen blijven waarborgen. Dit is van groot belang, om de inkomstenderving door het 

wegvallen van vluchten zoveel mogelijk zelf op te kunnen vangen. 

 

 

Tot slot van dit jaarverslag wil ik mijn grote dank uitspreken aan alle medewerkers van 

BIA. Zij hebben dit jaar een moeilijk jaar gehad, maar ondanks dat hebben zij veel 

inzet getoond en hebben zij zich flexibel opgesteld. Dat heeft ervoor gezorgd dat we 

ondanks de moeilijke omstandigheden overeind zijn gebleven en het jaar 2021 met 

vertrouwen tegemoet zien! 

 

 

 

Namens de Directie van Bonaire International Airport 

Jos Hillen, 

CEO 
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JAARREKENING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonaire International Airport N.V. 

Bonaire 

 

Financial report 2020 
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Balance sheet as of 31 December 2020 

(before appropriation of result) 

 

Assets

Note USD USD USD USD

Non-current assets

Tangible fixed assets 5  25,619,032  26,569,191 

Current assets

Receivables 6 1,062,241 2,255,412   

Cash at banks and in hand 7 7,896,125 6,930,006   

8,958,366 9,185,418   

34,577,398 35,754,609 

Equity and Liabilities

Shareholder's equity

Issued share capital 8 16,759,777 16,759,777 

Share Premium 8 7,783,776 7,783,776   

Other reserves 8 (5,862,951) (6,620,886)

Net result 8 0 757,935

18,680,602 18,680,602 

Non-current liabilities

Fixed assets fund 9 11,986,098 13,364,490 

Provisions 10 2,687,711 2,172,748   

14,673,809 15,537,238 

Current liabilities 11 1,222,987 1,536,769   

34,577,398 35,754,609 

2020 2019
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Income statement for the year ended 31 December 2020 

Note USD USD USD USD

Revenue

Airport Charges 14 2,992,484 6,929,864

Concessions 15 206,741 626,841

Rent 16 302,905 385,616

Subsidy 17 3,559,897 0

Other operating revenues 18 314,276 285,917

Total operating revenues 7,376,301 8,228,239

Operating Expenses

Outsourcing and other external costs 19 2,034,242 1,811,302

Maintenance 20 1,696,252 1,638,741

Personnel expenses 21 2,101,206 2,422,078

Depreciation 5 2,503,402 2,462,853

Release of fixed assets fund 9 (1,378,392) (1,378,271)

Other operating expenses 22 419,591 513,599

Total operating expenses 7,376,301 7,470,303

Operating result 0 757,935

Financial income and (expense)

Interest 23 0 0

Other gains and (losses) 0 0

Result for the year 0 757,935

2020 2019
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Cash flow statement for the year ended 31 December 2020 

2020 2019

Note USD USD

Operating profit/(loss) 0 757,935

Adjustments for:

Release of fixed assets fund 9 (1,378,392) (1,378,271)

Depreciation 5 2,503,402 2,462,853

Change in provisions (net) 10 514,964 1,049,035

1,639,974 2,133,618

Operating profit/(loss) after adjustments 1,639,974 2,891,553

Movements in workingcapital:

Receivables 1,193,170 (181,099)

Current liabilities (313,782) 722,174

879,389 541,074

Interest received 23 0 0

Cash flow from operating activities 2,519,363 3,432,627

Cashflow from investing activities

Investments in tangible fixed assets 5 (1,605,561) (2,814,118)

Adjustment non-cash in tangible fixed assets 5 0 0

Disinvestments in tangible fixed assets 5 52,318 0

Net cash generated from investing activities (1,553,243) (2,814,118)

Cashflow from financing activities

Proceeds from grants 9 0 0

Net cash generated from financing activities 0 0

Net increase/(decrease) in cash at banks

and at hand 966,120 618,510

Cash at banks and in hand January 1 7 6,930,006 6,311,496

Cash at banks and in hand December 31 7 7,896,125 6,930,006

 

 

 

 

    


