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1. BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 
 

 

 

In 2021 hadden we net als in 2020 volop te maken met de coronapandemie. Deze 

wereldwijde crisis heeft grote maatschappelijke impact gehad op ons eiland. Vooral de 

eerste helft van het afgelopen jaar stonden de gevolgen voor BIA nog in het teken van 

overleven om de inkomstenderving op te kunnen vangen. Gelukkig zagen we vanaf juni 

een flink herstel van het aantal vluchten en passagiers en konden we een inhaalslag 

maken. We zijn trots op het BIA-team, dat - met exploitatiesteun van het Rijk - deze 

crisissituatie effectief het hoofd heeft geboden.  

 

1.1 Nieuwe leden  

Voor de Raad van Commissarissen was er in 2021 goed nieuws. Op 24 februari is de heer 

Angel Bermudez benoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Zijn uitgebreide 

ervaring zal met name van pas komen op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. De 

heer Bermudez was eerder Minister van Financiën en Minister van Verkeer en 

Communicatie op Aruba.  

Op 1 augustus 2021 is de heer Camiel Eurlings benoemd als derde lid. De heer Eurlings 

heeft een uitgebreide staat van dienst en brengt expertise in op het gebied van luchtvaart, 

governance en bestuur. Eerder was hij onder andere Minister van Verkeer en Waterstaat en 

CEO van KLM. We zijn zeer verheugd met beide aanstellingen en zien uit naar een prettige 

en succesvolle samenwerking.  
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1.2 Vergaderingen 

De Raad van Commissarissen kwam in 2021 vier keer bijeen in een reguliere vergadering, 

op 2 maart, 1 juni, 19 oktober en 22 december. De nieuwe statuten zijn afgerond, evenals 

het jaarverslag en de jaarrekening 2020 en de begroting 2022. Terugkerende onderwerpen 

waren onder andere het Masterplan Flamingo Airport 2040, de grondverwerving en het 

Meerjaren Onderhoudsprogramma. Verder zijn voorbereidingen getroffen voor de werving 

van de Chief Financial Officer en de Commercial Manager. Tevens is de profielschets van de 

Chief Executive Officer opgesteld en is ingestemd met het voorstel van de Directie voor het 

nieuwe organogram en de bijbehorende functies van BIA.  

 

In 2021 vond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders twee keer plaats, op 2 juni en 

21 december. In de vergadering van 2 juni is onder andere gesproken over het voorstel tot 

wijziging van de statuten van 2001, de profielschets voor de Raad van Commissarissen, de 

voorbereiding van de Stuurgroep BIA, het jaarverslag en jaarrekening 2020. Ook is een 

besluit genomen over de winstbestemming. In de vergadering van 21 december zijn het 

jaarplan, de begroting en het investeringsprogramma 2022 vastgesteld en is de 

profielschets voor de CEO vastgesteld. Ook is de stand van zaken van het Masterplan 

besproken en is ingestemd met de voorstellen die de Stuurgroep BIA in juni heeft 

opgesteld. 

 

1.3 Preadvies bij de jaarrekening 

De directie heeft het voorliggende jaarverslag en jaarrekening opgesteld. De jaarrekening 

is gecontroleerd door BDO-accountants en adviseurs, en voorzien van een goedgekeurde 

controleverklaring. De Raad van Commissarissen heeft de jaarrekening op voorstel van de 

directie goedgekeurd op 17 mei 2022.  

 

In 2021 heeft BIA opnieuw geen winst en geen verlies gedraaid, en komt daarmee - 

evenals in 2020 - uit op een break-even resultaat. Het break-even resultaat is bereikt door 

een subsidie van het ministerie BZK van USD 3,45 mln., ter dekking van het 

exploitatietekort over 2021. Zonder deze subsidie zou er een verlies zijn geleden van ca. 

USD 1,3 mln. De liquiditeit bedraagt eind 2021 USD 10,1 mln. Het verschil van USD 2,2 

mln. tussen de subsidie van USD 3,45 mln. en het verlies zal BIA terugstorten naar het 

Ministerie van BZK. Wij zijn het Ministerie van BZK opnieuw zeer erkentelijk voor de 

exploitatiesteun in 2021. Dankzij deze steun komt de lopende exploitatie van BIA 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 2021 zal ter vaststelling worden voorgelegd aan de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders in de jaarvergadering op 21 juni 2022. Er kan 

geen uitkering van dividend plaatsvinden, vanwege de ontwikkelingen en het resultaat in 

2021 en vanwege de voorwaarden die zijn gesteld aan de exploitatiesteun van het Rijk.  

 

Graag bedanken we alle collega’s en luchthavenpartners voor hun inzet, betrokkenheid en 

doorzettingsvermogen gedurende 2021! 

 

Namens de Raad van Commissarissen,  

Ir. J.M. van de Kreeke, 

President-commissaris  
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2. RVC, DIRECTIE EN AANDEELHOUDER  

 

 

2.1 Raad van Commissarissen 

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

commissaris, de heer Angel Bermudez, lid met het profiel financiën en bedrijfsvoering en 

de heer Camiel Eurlings, lid met het profiel luchtvaart, governance en bestuur.  

 

De raad heeft in 2021 besloten geen aparte audit-, remuneratie- en selectie- en 

benoemingscommissie in te stellen, gezien de beperkte omvang van de raad. Dat betekent 

dat de voltallige raad de werkzaamheden van deze commissies uitvoert en de 

verantwoordelijkheid hiervoor draagt. 

 

2.2 Directie 

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

(CEO) van Bonaire International Airport N.V. ad interim. Inmiddels is de werving voor een 

CEO in vaste dienst gestart. 

 

2.3 Aandeelhouder  

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

Airport N.V.  
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3. BESTUURSVERSLAG 

 

In 2021 zijn we erin geslaagd om in de voortdurende lastige omstandigheden van de 

coronapandemie overeind te blijven als organisatie en als de belangrijkste toegangspoort 

van Bonaire.  

Mede door de crisissituatie konden we niet vol inzetten op het verwezenlijken van al onze 

ambities. Maar terugkijkend hebben we aan een aantal doelstellingen en wensen toch 

invulling kunnen geven, met name op het gebied van het lange termijn 

onderhoudsprogramma, de projectovereenkomst voor de vernieuwing van de 

baanverlichting met Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en 

de ontwikkeling van de organisatie. Verder zijn er voor de toekomst van de luchthaven 

essentiële besluiten genomen en afspraken gemaakt over de ontwikkeling en uitvoering 

van het Masterplan 2040. Zo is uit drie varianten nu een concept-voorkeursalternatief 

gekozen dat verder wordt uitgewerkt. Besloten is om de technische uitvoerbaarheid van dit 

alternatief verder te gaan onderzoeken, in samenwerking met Rijkswaterstaat. Verder is 

afgesproken dat BIA een businesscase gaat uitwerken met verschillende scenario’s voor de 

financiering van de uitvoering van het Masterplan. Daarbij worden banken en 

pensioenfondsen in het Caribisch gebied nauw betrokken. 

  

In dit verslag leest u meer over de verschillende ontwikkelingen bij BIA in het afgelopen 

jaar. Verder kijken we kort vooruit en lichten we de ambities toe waar we in 2022 op in 

willen zetten. En aan het einde van dit verslag vindt u de jaarrekening met de financiële 

verantwoording.  

  

             "Wij zijn gevaccineerd. Wij willen dat de luchthaven weer de bruisende, vertrouwde plek is voor onze passagiers en onze medewerkers." 
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3.1 Kerncijfers  

 

 
 

3.2 COVID-19 

De gevolgen van de pandemie 

In de begroting voor 2021 zijn we uitgegaan van een omzetreductie van -60%, op basis 

van het worst-case scenario voor de mogelijke omzetdervingen. Het eerste half jaar van 

2021 ontwikkelde de luchthaven zich inderdaad volgens deze verwachting. Het 

vaccinatieverloop heeft dit beeld echter doen veranderen. Vanaf juni zagen we een flink 

herstel van het aantal vluchten en het aantal passagiers, door de inzet van dagelijkse 

vluchten van KLM en TUI en de terugkeer van United Airlines, American Airlines, Delta, 

Winair en SkyHigh. Belangrijke reden voor deze opleving is dat de markt van BIA voor het 

overgrote deel uit toerisme bestaat, naast een klein aandeel zakelijke markt. In de laatste 

twee maanden van 2021 werd het niveau bereikt zoals we kenden in 2019 voor dezelfde 

periode. 

 

(in USD 1.000) 2021 2020 2019 2018 2017

Resultaat en Cash flow

Bedrijfsopbrengsten 7,509 7,376 8,228 7,072 6,013

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

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

Bedrijfslasten 7,509 7,376 7,470 6,479 5,969

Afschrijvingen 2,701 2,503 2,463 2,489 2,523

Cash flow uit operationele activiteiten 2,810 2,519 3,433 2,264 1,054

Balans

Totaal activa 35,884 34,577 35,755 34,604 34,387

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

Materiële vaste activa 23,036 25,619 26,569 26,218 28,381

Liquide middelen 10,143 7,896 6,930 6,311 4,263

Investeringen in materiële vaste activa 654 5,080 2,835 453 216

Ratio's

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

Bedrijfsopbrengsten / bedrijfslasten (excl. netto afschrijvingen) 218.2% 119.1% 128.9% 131.9% 124.9%

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

Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen) 52.1% 54.0% 52.2% 51.8% 50.4%

Current ratio (vlottende activa/ vlottende schulden) 3.9 7.3 6.0 10.3 8.0

Aantallen passagiers en vliegbewegingen

Passagiers (inclusief transito) 414,917 197,190 472,340 448,503 393,655

Passagiers (exclusief transito) 256,826 158,460 382,390 358,472 322,027

Vliegbewegingen 11,010 8,900 16,698 16,032 14,447
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Eerste aankomst van Delta na de COVID-19 periode met een welkom-saluut van de brandweer. 

  

 

In cijfers verwerkte BIA de eerste helft van 2021 ruim 34.000 aankomende en 34.000 

vertrekkende passagiers. In de tweede helft was dit aantal respectievelijk bijna 95.000 

aankomende en iets meer dan 93.000 vertrekkende passagiers. Dit bracht het totaal op 

circa 256.000 passagiers, 129.000 aankomende passagiers en ruim 127.000 vertrekkende 

passagiers. Het aantal transitpassagiers bedroeg ruim 157.000. Dit is een groei van ruim 

62% ten opzichte van 2020, maar nog steeds 49% minder dan in 2019. De groei in de 

tweede helft van 2021 laat zien dat BIA onderweg is om weer op het oude niveau terug te 

keren. In welk jaar dat wordt bereikt is nog niet duidelijk.  
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       Ziekenvervoer naar de USA, in 2021 waren er 555 vliegbewegingen met ambulancevluchten op Bonaire. 

 

 

 

Opvangen van de crisis 

In mei 2021 heeft het kabinet opnieuw besloten tot reële compensatie voor extra uitgaven 

en inkomstenderving over het gehele kalenderjaar 2021 (brief d.d. 27 mei 2021 aan de 

Tweede Kamer). Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat het Ministerie van BZK in december 

2021 opnieuw een steunpakket van USD 3,45 mln. aan BIA beschikbaar heeft gesteld.  

Bijdragen aan testcapaciteit 

Verder is het vermeldingswaardig dat onze organisatie een bijdrage heeft kunnen leveren 

aan het realiseren van een nieuw testcapaciteit van Hestia bij aankomst op de luchthaven.  

 

 

 

 

                   De testlocatie van Hestia in aanbouw.                   . 
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3.3 Werkbezoeken  

 

Eén van de hoogtepunten in 2021 was het bezoek in juli van minister Cora van 

Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Zij liet zich informeren over de 

uitdagingen en toekomstplannen die de luchthaven heeft. Het bezoek werd afgesloten met 

de overhandiging van een baanlamp, als symbolische start van het project om de 

baanverlichting te renoveren. De minister gaf aan dat veiligheid voorop staat voor het 

ministerie van I&W en zegde een financiële bijdrage aan dit project toe.  

 

In augustus mochten we een delegatie van Eerste en Tweede Kamerleden ontvangen als 

onderdeel van een werkbezoek aan Bonaire. BIA presenteerde het Masterplan 2040 voor 

het voldoen aan de veiligheidsnormen van ICAO en het toekomstbestendig maken van de 

luchthaven. Ook kan een verduurzamingslag worden gemaakt. Hiervoor werkt BIA nauw 

samen met WEB, om te voorzien in een groeiende behoefte aan duurzame energie. 

 

3.4 Safety 

Inspectie Leefomgeving en Transport 

We werken continue aan het verbeteren van het veiligheidsmanagementsysteem. We 

hebben de audit van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) goed doorstaan en 

hebben de bevindingen van de auditors opgepakt. Verder heeft de ILT met belangstelling 

gekeken naar de verplichte invoering van het Runway Condition Report. Door regenmeters 

langs de start- en landingsbaan en een softwaretool kan BIA nu berekenen hoeveel water 

op de baan staat en dit vervolgens rapporteren aan de piloten. Zij kunnen op deze manier 

rekening houden met een verminderde performance van het vliegtuig bij de start en de 

landing. Water op de baan heeft namelijk een vertragend effect en kan - als het om veel 

water gaat - ook aquaplanning veroorzaken. 

 

Registratieprogramma Airlink 

Helaas konden we door COVID-19 de verdere implementatie van en training in het 

software registratieprogramma Airlink niet voltooien. Het vliegtuigregistratie deel is 

geïmplementeerd, maar het safety management deel moet nog gebeuren. Gelukkig hebben 

we nu voor januari 2022 de totale implementatie kunnen plannen.  

 

Foreign Object Debris 

In december hebben we met een team van stakeholders van BIA een FOD-walk uitgevoerd. 

Doel van de FOD-walk is om Foreign Object Debris (voorwerpen die er niet thuis horen) te 

verzamelen, die een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid in het algemeen en de 

vliegveiligheid in het bijzonder. Het team verzamelde zich in de ochtend om twee uur later 

met de opbrengst in vuilniszakken weer terug te keren. 
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FOD walk in december. 

Aanschaf ambuliften 

Op de luchthaven is op dit moment geen infrastructuur of apparatuur beschikbaar om 

‘passengers with reduced mobility’ (PRM) op een optimale manier van en aan boord te 

brengen. In 2020 besloten we om een investering te doen in twee ambuliften. Helaas kon 

deze investering niet doorgaan, omdat de verkoop van de liften vanwege de gevolgen van 

COVID-19 werd ingetrokken. We zijn nu op zoek naar een alternatieve oplossing, zo 

mogelijk in samenwerking met de afhandelaars. 

 

Oude terminal gebouw 

Sinds 1976 is de huidige terminal operationeel, en is het oude terminalgebouw niet meer in 

gebruik. Vanaf ca. 1991 heeft CUROIL met de komst van KLM dit gebouw in gebruik 

genomen voor personeel, omdat op de luchthaven brandstof getankt moest worden in 

plaats van het van buiten de luchthaven aan te voeren. Inmiddels is van de karakteristieke 

uitstraling van het gebouw veel verloren gegaan, zowel binnen als buiten. 

  

Volgens de huidige wetgeving staat het gebouw bijna volledig in het obstakelvlak. De ILT 

heeft al sinds 2012 aangegeven dat het gebouw strijdig is met de te hanteren 

obstakelvlakken. BIA is wettelijk verplicht om alle obstakels jaarlijks door te geven aan ILT. 

Wij rapporteren dit dan ook ieder jaar in de Aerodrome Manual, die wordt aangeboden aan 

de ILT. Om te voldoen aan de vigerende regelgeving moet het oude terminal gebouw 

gesloopt worden. 

 

Het Bestuurscollege heeft BIA verzocht de sloop van de oude terminal aan te houden. Wij 

hebben vervolgens nadere toelichting gegeven op de noodzaak van de sloop van het pand 

en samen met de cultuurhistorische stichting FUHIKUBO een aantal oplossingsrichtingen 

aangedragen. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer besluitvorming over dit dossier 

zal plaatsvinden. 
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Het oude terminalgebouw. 

 

3.5 Security 

Personeel 

Per 1 februari 2021 is Jaap Engel aangesteld als nieuwe Airport Security Manager. Daarmee 

hebben we op deze plek na 15 jaar afscheid genomen van Albertico Wanga. Wij zijn 

verheugd dat Albertico heeft besloten om zijn kennis en ervaring binnen onze organisatie in 

te blijven zetten als Manager Compliance & Special Projects. Vanwege de snelle groei in 

vluchtbewegingen en passagiersaantallen hebben we besloten om de openstaande 

vacatures binnen Security in te vullen en daarnaast extra Security Officers aan te nemen. 

Daarnaast zijn er drie officers gepromoveerd naar de functie van Security Supervisor, 

waardoor ook deze ploeg leidinggevenden weer volledig op sterkte is.  

 

Audits 

In 2021 hebben twee audits plaatsgevonden. Een van de Transportation Security 

Administration (TSA) en een van onze eigen toezichthouder de Brigade Toezicht Beveiliging 

Burgerluchtvaart. Ook deze audits hebben we goed doorstaan en we hebben de 

bevindingen van de auditors opgepakt.  

 

Onderzoek naar beveiliging 

Ook zijn we in 2021 gestart met een onderzoek naar de efficiëntie, de groeicapaciteit en 

het verhogen van het beveiligingsniveau door middel van de inzet van modernere 

apparatuur bij de security opstelling. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door PointFWD, in 

nauwe samenwerking met BIA, het NCTV en de TSA. De resultaten en aanbevelingen 

worden in het eerste kwartaal van 2022 verwacht. 

 

3.6 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 
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beveiliging van de luchthaven. Dit hekwerk sluit een aantal privéterreinen in binnen het 

hekwerk en doorkruist ook enkele privéterreinen. Er vinden gesprekken met eigenaren 

plaats over eventuele aankoop van gronden, binnen de kaders die zijn besproken met de 

Raad van Commissarissen. BIA zal in 2022 een tweetal grote percelen in eigendom krijgen.  

 

3.7 Onderhoud 

Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP) 

In 2020 hebben we met hulp van NACO Airport Consultancy and Engineering het Meerjaren 

Onderhoudsprogramma (MJOP) voor luchtzijdige infrastructuur (start- en landingsbaan, 

taxibanen en platformen) opgesteld en afgerond. Het is een omvangrijk plan, dat is 

bedoeld om de komende jaren de achterstand in het onderhoud op het luchthavengedeelte 

in te gaan halen. Om naar een systeem van preventief onderhoud te komen, moeten we 

eerst achterstallig onderhoud wegwerken en correctief onderhoud uitvoeren.  

 

Nieuwe baanverlichting 

In 2021 is gestart met de voorbereidingen van de renovatie van de 

baanverlichtingsinfrastructuur. 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 het zoute water, een hoge Uv-

straling en harde wind. Dit ingrijpende en grote project voeren we de komende jaren 

samen met Rijkswaterstaat uit. Dat gebeurt op een moderne, innovatieve en duurzame 

manier. Het Ministerie van I&W heeft hiervoor een bijdrage van EUR 4 mln. beschikbaar 

gesteld. Het project moet in 2023 afgerond zijn. 

 

 
              Baanverlichting Flamingo Airport 

 

Tecnobar 

Het restaurant Tecnobar in de terminal heeft plannen gemaakt om uit te breiden. Als 

verhuurder hebben wij de taak om de bouwtechnische infrastructuur goed in stand te 

houden en te zorgen voor adequaat onderhoud. Om die reden gaan wij participeren en 

investeren in de uitbreiding, in combinatie met het wegwerken van achterstallig 

onderhoud. In november 2022 moet het nieuwe uitgebreide restaurant met terras 

gerealiseerd zijn. 
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3.8 Grondafhandeling 

In 2021 heeft Swissport het afhandelingsbedrijf BAS overgenomen. Swissport behoort tot 

de  grootste afhandelingsbedrijven wereldwijd. De onderlinge samenwerking tussen 

Swissport, AHS en PAS is in dit jaar verder verbeterd.  

 

 

3.9 Ontwikkeling van de luchthaven: Masterplan 2040 

Stuurgroep BIA 

In 2021 zijn belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van het nieuwe Masterplan 

Flamingo Airport 2040. De Stuurgroep BIA heeft een aantal adviezen uitgebracht, die de 

AVA heeft overgenomen tot uit te voeren acties. In de stuurgroep BIA zitten 

vertegenwoordigers van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), de ministeries van I&W en 

BZK, de Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider (DC-ANSP) en BIA.  

 

Besluiten en afspraken 

- Uit drie varianten is een concept-voorkeursalternatief gekozen, dat verder wordt 

uitgewerkt.  

- Het Ministerie van I&W heeft een budget van 15 miljoen euro beschikbaar voor de 

veiligheidsmaatregelen uit het Masterplan. Dit budget kan op aanvraag en na 

instemming van het Ministerie worden aangewend voor investeringen in veiligheid.  

- De technische uitvoerbaarheid van dit alternatief wordt verder onderzocht. BIA gaat in 

samenwerking met het ministerie een plan van aanpak opstellen.   

- BIA gaat in afstemming met het OLB een businesscase Zicht op financiering uitwerken 

met verschillende scenario’s voor de financiering van de uitvoering van het Masterplan.  

- Parallel daaraan gaat een technische werkgroep met vertegenwoordigers van BIA, het 

Ministerie van I&W, het OLB en Rijkswaterstaat de financiële ramingen bekijken en een 

voorstel voor fasering uitwerken.  

 

Concept-Voorkeursalternatief 

Het gekozen concept-voorkeursalternatief omvat een uitbreiding van het huidige 

terminalgebouw met een nieuw terminalgedeelte voor de afhandeling van aankomende en 

vertrekkende internationale passagiers. Daarnaast worden nieuwe platformen aangelegd 

voor de afhandeling van het internationale vliegverkeer en grote zakenjets. In dit 

alternatief blijft de aankomsthal van het bestaande terminalgebouw in gebruik voor 

commercieel inter-eilandverkeer en de afhandeling van General Aviation.  

 

                                                  Afhandeling van TUI door PAS ondersteund door AHS met een GPU en Airco. Swissport nieuw op Flamingo Airport.       
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Het concept-voorkeursalternatief in het Masterplan 2040 bestaat uit twee belangrijke 

onderdelen. 

1. De bouw van nieuwe platformen en de herinrichting van de bestaande platformen, om 

te voldoen aan de internationale veiligheidseisen van de ICAO voor obstakelvrije 

gebieden rondom de start- en landingsbaan. In de huidige situatie kunnen niet alle 

vliegtuigen buiten de obstakelvlakken worden geparkeerd.  

2. Uitbreiding van de internationale terminalcapaciteit. 

 

Voor het Masterplan zijn kostenramingen opgesteld op basis van de Standaardsystematiek 

voor Kostenramingen (SSK), die vervolgens onafhankelijk zijn getoetst. Op basis van 

verschillende prognoses is een financieel model ontwikkeld waarmee businesscases zijn 

doorgerekend. Daarna zijn we gestart om met banken en pensioenfondsen die actief zijn in 

het Caribisch gebied oriënterende gesprekken te voeren over financieringsmogelijkheden 

en welke partijen in staat zijn om het Masterplan te financieren. 

BIA heeft ook een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (QuickScan MKBA) laten 

uitvoeren. De berekeningen op basis van het Strategisch Toeristisch Masterplan 2017-2027 

laten zien dat de baten hoger zijn dan de kosten van het Masterplan.  

Inmiddels zijn we gestart met onderzoek om meer zicht te kunnen krijgen in de 

ondergrond van het terrein waar in het voorkeursalternatief nieuwe platformen komen. 

Er is een eerste opzet gemaakt voor een participatie- en communicatieplan. We willen de 

plannen bespreken en feedback krijgen, en op basis daarvan zo mogelijk verbeteren.  

 

3.10 Nieuwe luchtverbindingen 

BIA heeft in 2021 een aantal interessante gesprekken gevoerd met onder andere American 

Airlines, JetBlue en Sun Country Airlines over nieuwe luchtverbindingen. Ook de contacten 

met de Canadese maatschappij WestJet zijn er nog steeds over een vliegschema tussen 

Toronto en Bonaire. We moeten echter wachten tot het moment dat de COVID-procedures 

in Canada het toelaten dat in de winterdienst 2022-2023 daadwerkelijk kan worden gestart 

met de verbinding met Toronto. 

 

3.11 Samenwerking tussen de Caribische luchthavens 

In april 2021 hebben de zes luchthavens in het Nederlands-Caribisch gebied een 

overeenkomst ondertekend om samen te werken binnen de Dutch Caribbean Cooperation 

of Airports (DCCA). Doel van de samenwerking is om de algemene kwaliteit van elke 

individuele luchthaven te verbeteren. We gaan elkaar helpen door wederzijdse bijstand en 

efficiënte informatie-uitwisseling, kennisoverdracht en het delen van expertise. We 

verwachten schaalvoordelen te behalen op bijvoorbeeld innovatie, duurzaamheid, 

regelgeving, veiligheid en beveiliging en stabiele en betaalbare luchtverbindingen. 

 

De eerste klus die we samen hebben opgepakt is om een masterplan op te stellen voor 

elektrisch vliegen. In de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied zien we de mogelijkheid om 

luchtverbindingen te creëren tussen de eilanden, die reizen en handel zullen bevorderen. 

Onze gezamenlijke ambitie is om over tien jaar op basis van het openbaar vervoersprincipe 

meerdere keren per dag betrouwbare en elektrisch aangedreven verbindingen te hebben 

tussen Aruba, Bonaire en Curaçao (ABC-liner) en tussen St. Maarten, Saba en St. Eustatius 

(SSS-liner). Er wordt nu onderzocht volgens welke routekaart we dit doel kunnen bereiken.  

 

 

3.12 Duurzaamheid 
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Nieuwe infrastructuur verwerking vliegtuig afvalvloeistoffen 

In 2021 zijn we in nauwe samenwerking met Water- en Energiebedrijf (WEB) gestart met 

de uitvoering van het project voor een duurzame verwerking van de afvalvloeistoffen, die 

vliegtuigen op de luchthaven moeten lossen. Al meer dan tien jaar worden deze 

afvalvloeistoffen opgeslagen in een ondergrondse ‘beerput’ die niet meer aan de eisen 

voldoet. In de nieuwe infrastructuur zal een installatie het afvalwater via de riolering naar 

de rioolwaterzuivering (RWZI) van WEB Bonaire pompen, waar het verder biologisch wordt 

gezuiverd. De bouw van het project staat gepland in 2022.  

 

Het lossen van afvalvloeistoffen op de luchthaven. 

 

Onderzoek naar een zonnepark op de luchthaven 

Na goede gesprekken met WEB Bonaire hebben we met elkaar afgesproken om een 

haalbaarheidsonderzoek naar een zonnepark op de luchthaven uit te gaan voeren. Hierbij 

zullen we gebruik maken van de ervaringen die tot dusver op het eiland zijn opgedaan. We 

trekken dan ook graag samen op met lokale partijen, bedrijven en instellingen. Het 

zonnepark is bedoeld voor de eigen energievoorziening op de luchthaven en voor de 

stroomopwekking voor elektrisch vliegen. Maar het zou op termijn ook als energiecentrale 

voor het eiland kunnen fungeren. 

 

3.13 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. Onze luchthaven 

was in 2021 samen met WEB in de race voor de realisatie van een Galileo Sensor Station 

op Bonaire. Inmiddels zijn er 26 van de 30 satellieten in een baan om de aarde gebracht. 

De Europese Commissie heeft Bonaire als locatie gekozen voor de realisatie van één van 

deze stations. In juli 2021 gaven gezaghebber Edison Rijna en demissionair minister van 

I&W, Cora van Nieuwenhuizen, het startsein voor het proces van de realisatie van een 
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Galileo Sensor Station op Bonaire. Het station komt op het terrein van WEB gelegen aan de 

Queen’s Highway. 

 

3.14 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.  

 

Inmiddels is een aanwijzingsregeling vastgesteld. Hierin is een jaarlijkse groei van het 

vliegverkeer opgenomen van 5%. Op zich is dit een beperkte groei en BIA dient daarom de 

ontwikkeling van het vliegverkeer in relatie tot de geluidscontour goed te monitoren. Zodra 

de contour knellend wordt bestaat er de mogelijkheid om een herzieningsaanvraag in te 

dienen. Ook door middel van sturingsmiddelen kan BIA het gebruik van de contour 

optimaliseren. Overdag vliegen geeft bijvoorbeeld een lagere geluidsbelasting dan ’s 

avonds of ’s nachts.  

 

3.15 Organisatie en personeel 

Werving van personeel 

In 2020/2021 waren we vanwege de coronacrisis genoodzaakt om vacaturestops in te 

stellen en de HR kosten te versoberen. In de tweede helft van 2021 was de situatie 

zodanig, dat we na de vacaturestop weer personeel konden werven en verder invulling 

konden geven aan onze organisatiestructuur en professionalisering van de organisatie.  

 

Nieuwe CAO 

De herijking van de functiebeschrijvingen- en waarderingen van alle medewerkers is 

afgerond. Onze medewerkers waren betrokken in meerdere bijeenkomsten (met Directie 

en Grant Thornton). Verder hebben we op 30 november met de vakbonden ABVO en 

CURATCA een nieuwe CAO ondertekend. Het financieel akkoord was op 26 februari 2020 

bereikt, maar vanwege de pandemie en reisverbod van de Bonden was het ondertekenen 

uitgesteld. De CAO is geldig voor drie jaar (2020-2022). 

 



19 

    

 
Ondertekening van de nieuwe CAO 

Personeelswisselingen 

 

 Totaal Dames Heren 

Begin 2021 52 20 32 

Aanvullingen 8 5 3 

Uit dienst 4 2 2 

Eind 2021 56 23 33 

 

Personeel per afdeling eind 2021  

 Percentage Aantal 

Algemene zaken 9% 5 

Airport security 48% 27 

Airport operations 27% 15 

Airport maintenance 14% 8 

Compliance 2% 1 

 

Training en seminars 

- Safety Management System for civil aviation 

- Runway Safety Management 

- Safety Management System (International) ACI 

- Safety Management System ACI 

- NEN 1010 

- Airlink training 

- AVSEC refresher course 

- X-Ray Interpretation 

- Bedrijfshulpverlening (BHV) refresher course 

- Working with Annex 14 

- Table top rampenoefening 

- Teambuilding 

- Word 365 

 

De Table top oefening werd gehouden in september onder leiding van Cuijpers Consultancy 

BV. Tijdens deze oefening werd een scenario uit het rampen en calamiteiten plan 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=tabletop&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6841473772512436224
https://www.linkedin.com/company/cuijpersconsultancy/
https://www.linkedin.com/company/cuijpersconsultancy/
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behandeld en geoefend. Er werd ook samengewerkt met het brandweerkorps 

van Bonaire (BKCN), die naast de reguliere brandweertaak op het eiland ook de taak van 

luchthavenbrandweer uitvoert.  

 

Kantoorruimte 

In 2021 is een aantal ruimtes verbouwd. Het voormalige Operations-kantoor is vernieuwd 

en er zijn vier werkplekken gecreëerd voor de Airport Operations Coordinator, de Safety 

Officer, de Compliance Manager en de Security Coördinator. Het voormalige Safety-kantoor 

en de passenadministratie zijn omgebouwd tot kantoren voor de Landside en Airside 

Maintenance Manager. De kantoorruimte van de HRM-manager is verdubbeld en er is nu 

vergadermogelijkheid op de kamer. Ook is een nieuwe ruimte gecreëerd voor de 

passenadministratie.  

 

3.16 ICT 

Na een complete update van de ICT omgeving in 2020 en deels in 2021 zijn we verder 

gegaan met het professionaliseren van de ICT omgeving. Hierbij zijn onder andere de 

informatieschermen voor de passagiers met vluchtinformatie en de infoschermen bij de 

balies en de gates vervangen. Ook is er een nieuwe look & feel ontwikkeld. 

 
                                                                  Nieuw informatiescherm.  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=bonaire&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6841473772512436224
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=kpcn&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6841473772512436224
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4. BLIK OP DE TOEKOMST 

 

 

Het komende jaar 2022 staat voor BIA in het teken van het verdere herstel van de 

gevolgen van de coronacrisis. En tegelijkertijd zetten we actief in om onze organisatie 

verder op koers te brengen naar een kansrijke toekomst voor Flamingo Airport. Om hier 

invulling aan te geven hebben wij ambities geformuleerd op de volgende vijf thema’s. 

 

1. Investeringen en 

onderhoud 

- Masterplan Flamingo Airport 2040: het verkennen van 

financieringsopties en het doen van technisch 

vooronderzoek naar de uitvoerbaarheid van het project. 

- Het voorbereiden van een Bestuursovereenkomst waarin 

het definitieve besluit over het voorkeursalternatief, de 

financiering van het project en de 

samenwerkingsafspraken tussen de betrokken partijen 

wordt vastgelegd.  

- Dit vormt de start van de technische en financiële 

planuitwerkingsfase, waarbij in een breed 

participatieproces de ontwikkeling van het plan 

stakeholders en doelgroepen wordt besproken. 

- Uitvoering van het Meerjaren Onderhoudsprogramma.  

- Renovatie baanverlichting. 

 

 

- Bouw ontvangstinstallatie afvalvloeistoffen vliegtuigen. 
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- Capaciteitsverruimende maatregelen van de aankomsthal  

met een verlengde passagiersoverkapping van het 

wachtgebied bij aankomst buiten.  

 

2. Professionalisering 

van de organisatie 

- De verdere invulling van de nieuwe organisatiestructuur 

met o.a. een Chief Financial Officer (CFO) en een 

Commercial Manager, managementondersteuning. 

 

 

3. Bijdragen aan 

verduurzaming 

- Haalbaarheidsonderzoek zonnepark op de luchthaven, 

samen met WEB Bonaire. 

- Onderzoek mogelijkheid laadpalen voor elektrische auto’s.  

 

4. Grondverwerving - Verder voeren van gesprekken en onderhandelingen met 

de nog resterende particuliere grondeigenaren binnen de 

hekken van de luchthaven. 

 

5. Samenwerking 

tussen de 

Nederlands-

Caribische 

eilanden 

- Routekaart elektrisch vliegen, om stabiele en betaalbare 

luchtverbindingen tussen de eilanden te realiseren.  

 

 

Vanzelfsprekend houdt de grilligheid van de coronapandemie nog steeds invloed op onze 

ambities voor de komende jaren en het tempo waarin deze waargemaakt kunnen worden. 

Onze inzet is er dan ook op gericht om waakzaam te blijven, maar tegelijkertijd ook 

proactief in te spelen op het herstel van de luchtvaart en stappen te zetten met onderhoud, 

investeringen en besluitvorming over het Masterplan.  

 

Aan het eind van dit jaarverslag wil ik mijn grote dank uitspreken aan alle medewerkers 

van BIA. De pandemie bracht voor hen ook in 2021 de nodige beperkingen en uitdagingen 

met zich mee. Maar zij hebben zich aangepast, doorzettingsvermogen getoond en opnieuw 

samen de schouders eronder gezet. Ik ben blij met onze mensen in het BIA-team en 

spreek op deze plek dan ook graag mijn waardering voor hen uit. 

 

Namens de Directie van Bonaire International Airport 

 

Jos Hillen, CEO  
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5. JAARREKENING 

NING 

 

 

 

 

 

 

 

Bonaire International Airport N.V. 

Bonaire 

 

Financial report 2021 
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Balance sheet as of 31 December 2021 

(before appropriation of result) 

Assets

Note USD USD USD USD

Non-current assets

Intangible fixed assets 5 445,522 0

Tangible fixed assets 6 23,036,235 25,619,032 

23,481,757 25,619,032 

Current assets

Receivables 7 2,259,681 1,062,241   

Cash at banks and in hand 8 10,142,747 7,896,125   

12,402,428 8,958,366   

35,884,185 34,577,398 

Equity and Liabilities

Shareholder's equity

Issued share capital 9 16,759,777 16,759,777 

Share Premium 9 7,783,776 7,783,776   

Other reserves 9 (5,862,951) (5,862,951)

Net result 9 0 0

18,680,602 18,680,602 

Non-current liabilities

Fixed assets fund 10 10,533,311 11,986,098 

Provisions 11 3,456,076 2,687,711   

13,989,387 14,673,809 

Current liabilities 12 3,214,196 1,222,987   

35,884,185 34,577,398 

2021 2020
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Income statement for the year ended 31 December 2021 

Note USD USD USD USD

Revenue

Airport Charges 15 5,219,055 2,992,484

Concessions 16 440,148 206,741

Rent 17 349,395 302,905

Subsidy 18 1,264,953 3,559,897

Other operating revenues 19 235,511 314,276

Total operating revenues 7,509,062 7,376,301

Operating Expenses

Outsourcing and other external costs 20 1,833,355 2,077,141

Maintenance 21 1,486,335 1,696,252

Personnel expenses 22 2,306,094 2,058,307

Depreciation 23 2,700,793 2,503,402

Release of fixed assets fund 10 (1,367,376) (1,378,392)

Other operating expenses 24 549,861 419,591

Total operating expenses 7,509,062 7,376,301

Operating result 0 0

Financial income and (expense)

Interest 25 0 0

Result for the year 0 0

2021 2020
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Cash flow statement for the year ended 31 December 2021 

2021 2020

Note USD USD

Operating profit/(loss) 0 0

Adjustments for:

Release of fixed assets fund 9 (1,452,787) (1,378,392)

Depreciation 5 2,589,413 2,503,402

Depreciation Intangible fixed assets 111,380 0

Change in provisions (net) 10 768,365 514,964

2,016,371 1,639,974

Operating profit/(loss) after adjustments 2,016,371 1,639,974

Movements in workingcapital:

Receivables (1,197,440) 1,193,170

Current liabilities 1,991,209 (313,782)

793,769 879,389

Interest received 23 0 0

Cash flow from operating activities 2,810,140 2,519,363

Cashflow from investing activities

Investments in tangible fixed assets 5 (97,300) (1,605,561)

Investments in intangible fixed assets (556,902) 0

Adjustment non-cash in tangible fixed assets 5 0 0

Disinvestments in tangible fixed assets (net) 5 90,684 52,318

Net cash generated from investing activities (563,518) (1,553,243)

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 2,246,622 966,120

Cash at banks and in hand January 1 7 7,896,125 6,930,006

Cash at banks and in hand December 31 7 10,142,747 7,896,125

 

 

 

 

 

 


