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CONTEXT 
In een Boeing 787 alleen al zitten 2,3 miljoen onderdelen en in een Boeing 767 zitten er 
zelfs 3,1 miljoen. Het passagiersverkeer zal de komende jaren ook blijven toenemen, met 
zo’n 4,9 % per jaar. In de komende 20 jaar zullen ongeveer 7 miljard passagiers het vliegtuig 
nemen. Het vrachtverkeer zal met 4,7 % per jaar toenemen. De huidige vloot zal dus niet 
voldoende zijn om het toenemende aantal passagiers te kunnen blijven vervoeren. Volgens 
(Boeing Mediaroom, 2015) zal er daarom een behoefte zijn aan 38 050 nieuwe vliegtuigen 
in de komende 20 jaar goed voor een totale waarde van maar liefst $ 5,6 biljoen. De 
commerciële vloot zal verdubbelen in de volgende twee decennia, van 21 600 vliegtuigen 
in 2014 tot 43 560 vliegtuigen in 2034. 
 

ECONOMISCHE IMPACT VAN DE LUCHTVAARTINDUSTRIE 
Volgens een studie van (Economics, 2016) bedroeg de totale verkoopactiviteit van de 
Amerikaanse economie $ 30,7 biljoen in 2015. Belangrijk om te weten is dat die totale 
verkoopactiviteit niet hetzelfde is als het Bruto Binnenlands Product (BBP) van de VS ($ 
18,1 biljoen). Volgens (Wikipedia, 2016) is het BBP namelijk geen complete maatstaf voor de 
economische activiteit van een land aangezien het geen rekening houdt met de totale 
gegenereerde verkoop. 
 
Verder meldde (Economics, 2016) dat 0,02 % of $ 786 miljard van de totale verkoopactiviteit 
van de Verenigde Staten vertegenwoordigd was door de luchtvaartindustrie. Directe 
verkoop stond in voor $ 349 miljard en indirecte verkoop voor $ 256 miljard. We mogen 
echter niet vergeten dat de werknemers van de bedrijven actief in de luchtvaartindustrie 
ook goederen consumeren en ook gebruik maken van diensten binnen deze lokale 
economie. De optelsom van de consumptie van de werknemers bedroeg $ 181 miljard. 
 
Daarnaast stelt de Aerospace & Defense (A&D) sector volgens (Economics, 2016) indirect 
en direct 1,7 miljoen werknemers tewerk. Meer dan 500 000 arbeiders zijn direct 
tewerkgesteld in de ontwerp-, productie- en bevoorradingsketen van de civiele 
luchtvaartindustrie, General Aviation, helikopters en ruimtesystemen. Belangrijk om op te 
merken is dat de tewerkstelling binnen dit segment met 0,38 % per jaar gedaald is sinds 
2013. 
 
Werknemers actief in de ontwerp-, productie- en bevoorradingsketen van de militaire 
luchtvaartindustrie (aarde- en zeesystemen, bewapening en ruimtesystemen) mogen dan 
toch op meer jobzekerheid rekenen. In dit segment van de industrie heerst er volgens 
(Economics, 2016) wel een zekere stabiliteit aangezien het aantal jobs sinds 2013 amper 
gedaald is (0,03 %/jaar). 
 
Andere interessante weetjes:  
De tewerkstelling binnen de A&D-industrie vertegenwoordigt 13 % van de nationale 
Amerikaanse tewerkstelling binnen de maakindustrie. 
De luchtvaartindustrie in de VS genereert $ 300 miljard in economische waarde, een 
representatie van 1,8 % van het totale nominale BBP in de VS. 
(AIA, AEROSPACE AND DEFENSE: AN ECONOMIC IMPACT ANALYSIS, 2016)
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INTERNATIONALE HANDEL 

Export binnen de luchtvaartindustrie in de Verenigde Staten is volgens (AIA, Year-end review 

and Forcast, 2014) toegenomen met $ 8,1 miljard. De totale balans van de handel in 

luchtvaartproducten was $ 61,2 miljard in 2014. 

Ongeveer 88 % van de totale export van luchtvaartproducten in de VS is afkomstig van de 

export van civiele toestellen, motoren en onderdelen. Volgens (AIA, Year-end review and 

Forcast, 2014) zal de groei van export in dit segment de komende jaren blijven toenemen. Er 

wordt ook verwacht dat de nu nog aanhoudende vraag naar nieuwe, brandstof efficiëntere 

civiele vliegtuigen door de invloed van de dalende olieprijzen zal verminderen. 

De overige 12 % van de export komt van de militaire luchtvaartproducten. De toename van 

de militaire export zal van cruciaal belang blijven in de komende jaren, mede door de 

inkrimping van het militaire budget van de Amerikaanse overheid. 

 (AIA, Year-end review and Forcast, 2014)
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SEGMENTATIE VAN DE LUCHTVAARTINDUSTRIE 
 

SEGMENTATIE VAN DE MARKT 
Na de Koude oorlog heeft er binnen de globale luchtvaartindustrie een gigantische 
herstructurering plaats gevonden die de internationale consolidatie van de 
luchtvaartindustrie genoemd wordt. De luchtvaartindustrie heeft een enorme recessie 
gekend die ertoe geleid heeft dat de sector nu gedomineerd wordt door grote bedrijven 
zoals Boeing. 

 

CIVIELE LUCHTVAARTINDUSTRIE 

De civiele luchtvaartindustrie kende voor het 6de opeenvolgende jaar een toename in 
bestellingen. De totale ‘backlog’ of achterstallige leveringen van 5 552 vliegtuigen had in 
2014 een waarde van zo’n $ 429 miljard. 
Er werd in 2014 volgens (AIA, Year-end review and Forcast, 2014) een omzet van $ 228,4 
miljard genoteerd. Een bewijs van de toenemende groei in de sector want in 2013 noteerde 
de industrie een omzet van $ 219,4 miljard dollar. De civiele luchtvaartindustrie is 
grotendeels verantwoordelijk voor een omzetgroei van bijna 4 % binnen de 
luchtvaartindustrie. 
Het civiele segment van de luchtvaart is ook medeverantwoordelijk voor de groei van de 
export binnen de luchtvaartindustrie. Zoals ik eerder al vermeld had is export binnen de 
luchtvaartindustrie gestegen met $ 8,1 miljard in 2014. (AIA, Year-end review and Forcast, 
2014) 

 

COMMERCIËLE LUCHTVAART 

Het passagiersverkeer is in 2014 voor het vierde jaar op rij met meer dan 5 % gestegen. 
Als we 2014 vergelijken met 2013 was er een toename van maar liefst 6 %. In 2014 waren 
er zo’n 150-170 miljoen meer passagiers dan in 2013 (3,1 miljard passagiers). 
 
Het passagiersverkeer zal de komende jaren ook blijven toenemen, met zo’n 4,9 % per jaar. 
In de komende 20 jaar zullen ongeveer 7 miljard passagiers het vliegtuig nemen. Het 
vrachtverkeer zal met 4,7 % per jaar toenemen. 
 
De huidige vloot zal dus niet voldoende zijn om het toenemende aantal passagiers te 
kunnen blijven vervoeren. Volgens (Boeing Mediaroom, 2015) zal er daarom een behoefte 
zijn aan 38 050 nieuwe vliegtuigen in de komende 20 jaar goed voor een totale waarde 
van maar liefst $ 5,6 biljoen. De commerciële vloot zal verdubbelen in de volgende twee 
decennia, van 21 600 vliegtuigen in 2014 tot 43 560 vliegtuigen in 2034. 
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Ongeveer 40 % van die nieuwe vliegtuigen zouden bestemd zijn voor de Aziatisch-
Pacifische regio. Daarnaast zouden Europa en Noord-Amerika elk zo’n 20 % van de bijna 
40 000 vliegtuigen bestellen. De overige 20 % zal geleverd worden aan het Midden-Oosten, 
Latijns-Amerika en Afrika. 
 
Zoals we hieronder kunnen zien zal de ‘Single-aisle’ markt het snelste groeien. Dit type 
vliegtuig wordt beschouwd als de fundering van de globale vliegtuigvloot, meer dan 75 % 
van alle passagiers worden in deze vliegtuigen van punt A naar B gebracht. Er wordt dan 
ook verwacht dat er in de komende 20 jaar 26 730 nieuwe vliegtuigen van dit type zullen 
worden besteld. De meest verkochte ‘Single-aisle’ productlijn in de luchtvaartindustrie is 
de ‘A320 Family’ van Airbus (Air Lease Corporation, 2015). Andere voorbeelden van ‘best-
selling’ Single-aisle vliegtuigen zijn de 737-800 en de 737 MAX 8 van Boeing. (Boeing 
Mediaroom, 2015) 
 
 

Type Vliegtuig Aantal zitjes Totale leveringen Waarde 

Regionale jets 90 en 
minder 

2 490 $ 100 
miljard 

Single-aisle 90 – 230 26 730 $ 2 770 miljard 

Small widebody 200 – 300 4 770 $ 1 250 miljard 

Medium widebody 300 – 400 3 520 $ 1 220 miljard 

Large widebody 400 en 
meer 

540 $ 230 miljard 

Totaal --------- 38 050 $ 5,6 biljoen 

(Boeing Mediaroom, 2015) 

  

Figuur:  

Marktgroei 2014 

(Boeing Mediaroom, 

2016) 
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DE AIRLINES 

Hieronder een overzicht van de belangrijkste airlines in de Verenigde Staten. 

(Couture, 2015) 

*Alaska Airlines heeft Virgin America in 2016 overgenomen voor een bedrag van $ 2,6 miljard. (Alaska Airlines, 2016) 

Bedrijf Omzet 2014  
($ miljard) 

Fusies / Overnames Alliantie Huidige Vloot Bestellingen 

Airbus Boeing Andere? 

American  
Airlines  
Dalas, TX 

39,5  Onder bescherming 
van Hoofdstuk 11 
(einde 2011) 
US Airways (2013 

One World 605 (+ 284 
American Eagle) 
voor American, 
343 (+ 285 US 
Airways Express) 
voor US Airways  

A320 (172)  
A320neo (130)  
A330 (8)  
A350 (22)  

B737 MAX  
(100)  
B777 (17)  

/ 

United  
Airlines 
Chicago, IL  

38,3  Continental (in 2010)  Star Alliance 693 A350 (25) B737 NG (81)  
B737 MAX (100)  
B787 (44) 

/ 

Delta 
Atlanta, GA 

37,7  Northwest (in 2008)  Sky Team  718  -  B737 NG (100)  
B787 (18)  

-  

Southwest 
Dallas, TX  

17,7  AirTran  
(in 2011)  

-  552  -  B737 MAX (150)  
B737  
NG (231)  

-  

Jet Blue 
Long Island City, NY 

4,5  -  -  180  A320 (52)  
A320neo (40)  

-  Embraer 190 (25)  

Alaska Airlines * 
Seattle, WA 

4,3  -  -  124  -  B737 NG (34)  
B737 MAX (37)  

 

SkyWest Inc. 
St. George, UT 

3,7  -  -  739  -  -  Mitsubishi MRJ 
(100)  

Hawaiian Airlines 
Honolulu County, HI 

1,7  -  -  43  A330 (12) A350 
(6)  

-  -  

Republic Airways 
Indianapolis, IN 

1,1  -  -  281  A320neo (80)  -  Bombardier 
CS300 (40)  
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GENERAL AVIATION 

Volgens (AIA, Year-end review and Forcast, 2014) waren er in 2015 1 742 zendingen binnen 
General Aviation ter waarde van $ 12,7 miljard, een toename van 6,2 % in vergelijking met 
2014 waar de waarde van de zendingen nog $ 11,9 miljard bedroeg. 
 
De leveringen van Piston Engine vliegtuigen en Business jets zijn elk met respectievelijk 
10,3 % gestegen in 2014. De turboprop leveringen zijn daarentegen met 4,2 % gedaald. 
 
De bedrijven binnen de General Aviation industrie bereikten ook enkele mijlpalen in 2014. 
Beechcraft Corporation heeft zelfs twee mijlpalen kunnen vieren in 2014. Zo vierden ze de 
50ste verjaardag van hun King-Air productie en de eerste verjaardag van de grootste 
turboprop bestelling in General Aviation ooit. Er werden maar liefst 105 King Air 350i 
toestellen besteld. 
 
Cesna Aircraft Company pakte op hun beurt uit met de publiekelijke introductie van hun 
Latitude business jet en kondigde daarnaast aan dat ze verder werk zullen maken van hun 
‘Certification Flight Test Program’. 
 
Tenslotte heeft Gulfstream Aerospace in 2014 de productie van hun 100ste G650 business 
jet gevierd en het bedrijf heeft ook aangekondigd dat het zal beginnen met de productie 
van twee nieuwe business jets, de G500 en de G600. (AIA, Year-end review and Forcast, 
2014) 
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ZAKELIJKE LUCHTVAARTINDUSTRIE 

De zakelijke luchtvaartindustrie omvat alle soorten vliegtuigen (van één-motorige 
vliegtuigen tot turbine vliegtuigen en helikopters) die gebruikt worden door bedrijven met 
winst als doel. De subsector is een onderdeel van General Aviation. 
 
De National Business Aviation Association (NBAA) is de belangrijkste organisatie binnen 
de zakelijke luchtvaartindustrie in de Verenigde Staten. De associatie vertegenwoordigt 
meer dan 10 000 bedrijven en ze verschaft meer dan 100 producten en diensten aan de 
zakelijke luchtvaart. De instantie organiseert ook jaarlijks s’werelds grootste civiele 
luchtvaartbeurs, de ‘NBAA Business Aviation Convention & Exhibition’. De contactgegevens 
van deze organisatie zijn terug te vinden in de rubriek ‘Contactinformatie interessante 
organisaties’. Informatie betreffende hun jaarlijkse conventies kan worden geraadpleegd 
onder ‘Overzicht beurzen in de Verenigde Staten’. 
 
De NBAA heeft samen met de General Aviation Manufacturers Association (GAMA) een 
enquête afgenomen waarin ze piloten en passagiers van business jets bevraagd hebben. 
 
NBAA heeft tussen 26 oktober 2015 en 6 november 2015 323 piloten, flight department 
managers en directeurs van flight operations geïnterviewd en daarbovenop hebben ze 
ook interviews afgenomen van 132 passagiers van business vliegtuigen. 
Uit de enquête van (NBAA, 2015) zijn volgende zaken gebleken: 
 

 De business jet industrie wordt gedomineerd door kleine tot middelgrote bedrijven 
met minder dan 500 werknemers (55 %). 7/10 van de bedrijven actief in de zakelijke 
luchtvaartindustrie stelt minder dan 1 000 werknemers tewerk. 

 De vertegenwoordiging van passagiers van business jets is in de enquête van 
(NBAA, 2015) opgedeeld in ‘topmanagers’, ‘andere managers’ en ‘technische, sales 
en service personeel’. ‘Topmanagers’ vertegenwoordigen 22 % van de totale 
passagiers ‘andere managers’ zijn goed voor 50 % en de overige 20 % wordt 
ingevuld door ‘technische, sales of servicepersoneel’. 

 Turboprops en kleine jets maken de meerderheid uit van de vliegtuigtypes binnen 
Business Avation. Turboprops maken 34,9 % uit van de totale vloot en kleine jets 
zijn goed voor 41,2 %.  

 De kleine steden in de VS waar er weinig of geen airline service plaatsvindt zijn 
veel voorkomende bestemmingen voor business vluchten. Zo meldden de piloten 
die geïnterviewd zijn dat meer dan 41,5 % van hun bestemmingen luchthavens zijn 
met een onregelmatige of zelfs geen airline service. Daarnaast wisten de piloten 
ook te vertellen dat gemiddeld 34 % van de vluchten in het afgelopen jaar naar 
bestemmingen vloog waar er nog nooit een luchtvaartmaatschappij naar toe 
gevlogen is. 
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 Humanitaire missies zijn ook erg belangrijk voor de business jet industrie. Zo 
meldde 23 % van de geïnterviewde piloten dat ze voor humanitaire missies 
gevlogen hebben. De business jet piloten vliegen gemiddeld 3,5 humanitaire missies 
per jaar. 

 Het is duidelijk dat bedrijven actief in de zakelijke luchtvaartindustrie opereren in 
de globale markt. Meer en meer bedrijven die business jets gebruiken vliegen dan 
ook internationaal. Ongeveer 21 % van de geïnterviewde piloten en 20 % van de 
geïnterviewde passagiers hebben gemeld dat het percentage van overzeese 
vluchten de afgelopen vijf jaar is toegenomen.  

 
Een grafiek van de wereldwijde productie van Business Jets in 2013 en 2014 is hieronder 
terug te vinden. Op de grafiek zien we dat het totale productie in 2014 722 toestellen 
bedroeg, een toename van 44 stuks ten opzichte van 2013. De grootste spelers in de 
zakelijke luchtvaartindustrie zijn Bombardier Business Aircraft, Cesna Aircraft, Gulfstream 
Aerospace Corp. en Embraer. 
 

 

(GAMA Year end Review 2012, 2013 & 2014, sd) 
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DRONES 

De Unmanned Aerial Systems (UAS)-markt is de emerging market van de 
luchtvaartindustrie. De globale UAS-industrie zal volgens (AIA, Unmanned Aircraft Sytems: 
Evolution And Opportunity, 2016) een groei kennen van 79 % in het komende decennia. 
 
Er werd al veel uitgegeven binnen de UAS-markt en dat zal in de komende tien jaar niet 
veranderen, de uitgaven zullen zelfs verdubbelen. Ze zullen met maar liefst meer dan $ 4 
miljard stijgen, van $ 6,6 miljard naar $ 11,4 miljard en het segment zal daarbovenop ook 
nog eens $ 89 miljard genereren. 
 
Zoals in alle andere subsectoren van de luchtvaartindustrie zal het civiele segment van de 
drone-industrie het meeste groei kennen. Volgens de Consumer Technologie Association 
zijn er vorig jaar (2015) zo’n 700 000 drones verkocht. De Federal Aviation Administration 
(FAA) meldde verder nog dat er 7 500 grotere en meer complexe UAS operationeel zullen 
zijn in de komende vijf jaar. De verwachtingen zijn dat de productie van civiele drones zal 
toenemen met $ 298 miljoen tegen 2023. 
 
Ondanks de BCA van 2011 zal de militaire UAS-industrie blijven groeien. Er wordt verwacht 
dat vanaf 2019 de dagelijkse militaire drone vluchten met 50 % zullen toenemen tot 90 
vluchten per dag (op dit moment 60-65 per dag). De uitgaven voor R&D van de Department 
of Defense (DOD) aan drones zullen $ 19,6 miljard bereiken tegen 2024. De totale 
procurementwaarde of aankoopwaarde van UAS zal $ 25 miljard uitmaken tegen 2024.  
 
Daarnaast zal er volgens een schatting van de FAA $ 89 miljard geïnvesteerd worden in 
UAS-technologie in het komende decennia. 
 
De grootste uitdaging voor de drone industrie blijft echter de integratie in het 
Amerikaanse luchtruim. Om Unmanned Aerial Vehicels (UAV) correct te kunnen integreren 
in het luchtruim moet er volgens (AIA, Unmanned Aircraft Sytems: Evolution And 
Opportunity, 2016) gewerkt worden aan volgende zaken:  

 Het promoten van nieuwe technologieën en tegelijkertijd de veiligheid van het 
luchtverkeer waarborgen. 

 Het bereiken van routinematige toegang. 
 
De regulatoren van de UAS-industrie met name de FAA worden dus geconfronteerd met 
belangrijke beslissingen met betrekking tot de vorming van de UAS-standaard regulering. 
De prioriteit van de FAA ligt nu op het creëren van een regulering van de kleinere UAS 
(onder 25 kg) eerder dan de grotere UAS. Dit is cruciaal omdat er in de laatste jaren 
meerdere gevallen zijn geweest van kleine drones die te dicht bij luchthavens vliegen en 
daardoor bijna tot botsing komen met vliegtuigen. 
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Om die regulaties op een juiste manier door te voeren, heeft de FAA 6 test-sites in gebruik 
genomen. Deze sites zijn hieronder terug te vinden. Op de sites worden UAV-vluchten 
gedaan en elke site afzonderlijk noteert progressie. Er zijn al verschillende mijlpalen bereikt 
zoals de succesvolle navigatie van een drone op een publieke luchthaven in North Dakota, 
op de Northern Plains UAS Test Site. Verder is de Mid-Atlantic Aviation Partnership bezig 
met drones in te zetten voor noodhulp, onderzoek naar pijpleidinginfrastructuur, het 
bestuderen van landbouwgebieden en ze geven nieuwreporters ook ‘How to use drones 
for news coverage’-lessen. (AIA, Unmanned Aircraft Sytems: Evolution And Opportunity, 
2016) (AIA, Year-end review and Forcast, 2014) 
 

 
 
Meer informatie over drones is terug te vinden op de site van de FAA (www.faa.gov/uas/) 
of in volgende studie: (AIA, Unmanned Aircraft Sytems: Evolution And Opportunity, 2016). 

  

http://www.faa.gov/uas/
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MILITAIRE LUCHTVAARTINDUSTRIE 

Door de toenemende instabiliteit op globaal niveau is de militaire luchtvaartindustrie 
essentieel voor elk land met militaire belangen. Voor de VS, de grootste militaire 
wereldmacht, is dit zeker niet anders. Jammer genoeg is het zo dat bedrijven actief in de 
militaire luchtvaartindustrie afhankelijk zijn van overheidscontracten en door de BCA van 
2011 zijn deze schaars. Volgens (Hoovers, 2016) focussen de meeste bedrijven actief in deze 
subsector zich dan ook niet enkel op het militaire segment van de luchtvaart. Het is wel 
zo dat hun militaire activiteiten een enorm groot gedeelte van hun omzet 
vertegenwoordigen. Zo is het niet ongewoon dat overheidscontracten instaan voor meer 
dan 2/3 van hun totale omzet. 
 
De BCA, ingevoerd in 2011, kan ervoor zorgen dat het budget van het defensie departement 
van de VS aanzienlijk inkrimpt, zo’n 500 miljard dollar op 10 jaar. Sinds 2011 zijn er wel al 
meerdere amendementen toegepast op de wet maar de politieke druk om 
overheidsuitgaven voor defensie in te krimpen zal waarschijnlijk blijven toenemen. Die 
druk heeft ondertussen ook al tot enkele hervormingen geleid. Volgens (US News, 2015) 
komt er door het ‘Opportunity, Growth and Security Iniative’ een revisie die toelaat om 
tegen 2021 $ 157 miljard minder besparingen door te voeren dan voorzien. Ook de 
Bipartisan Budget Act van 2013 en 2015 verminderde sommige van de effecten van de 
budgetinkrimping. 
 
De totale verkoop binnen de militaire luchtvaartindustrie bleef ongeveer hetzelfde in 2014 
($ 87,3 miljard) in vergelijking met 2013. De uitgaven van de DOD zijn het meeste 
toegenomen in de ruimtevaartindustrie (met 5,5 % of $ 2,6 miljard tot $ 48,8 miljard). De 
verkoop van militaire vliegtuigen kende een marginale groei van 0,8 % of $ 420 miljoen ($ 
52,6 miljard). De verkoop van raketten noteerde een daling van 4,1 % of $ 840 miljoen ($ 
19,9 miljard). 
De militaire sector zal in de komende jaren door de BCA sterk afhankelijk blijven van 
export. In 2014 werd een gedeelte van de uitgavenrecessie van DOD gecompenseerd door 
een sterk groei van 9,2 % van de militaire export. 
De belangrijkste Amerikaanse bedrijven actief in deze subsector zijn: The Boeing Company, 
Lockheed Martin, Northrop Grumman, Orbital Sciences, Raytheon en Space Exploratioin 
Technologies. 
 
Belangrijke Europese bedrijven zijn: Airbus Group (Nederland), Almaz-Antey (Rusland), BAE 
Systems (Verenigd Koninkrijk), China National Precision Machinery, Finmeccanica (Italië), 
Mitsubischi Heavy Industries (Japan), SAFRAN en Thales (beide Franse bedrijven). (AIA, Year-
end review and Forcast, 2014)  
 
Hierna een link naar een overzicht van de vliegtuigen die momenteel gebruikt worden 
door de Amerikaanse defensie: 
www.en.wikipedia.org/wiki/List_of_active_United_States_military_aircraft  
Link naar de website van de US Air Force: www.af.mil/ 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_active_United_States_military_aircraft
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_active_United_States_military_aircraft
http://www.af.mil/
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RUIMTELUCHTVAARTINDUSTRIE 

De globale ruimtevaartindustrie genereerde in 2014 $ 203 miljard en de 
ruimtevaartindustrie in de Verenigde staten genereerde zo’n $ 87,2 miljard. 
 
Hoewel meer dan 57 landen zeker 1 satelliet opereren wordt de sector gedomineerd door 
slechts een paar overheden, namelijk de Verenigde Staten, Rusland, de Europese Unie, 
China, India en Japan. 
 
De VS en Rusland zijn de belangrijkste landen binnen deze industrie. Sinds de koude oorlog 
waarin ‘de race naar de ruimte’ plaatsvond zijn deze twee landen nog altijd de landen die 
het meeste uitgeven binnen deze industrie. Zo geven ze miljarden uit aan de productie, 
R&D en lanceringsoperaties alsook aan militaire projecten. De belangrijkste organisaties 
binnen de Space industrie zijn National Aeronautics and Space Administration (NASA), 

Indian Space Research Organization (ISRO), The European Space Agency (ESA) en de 
Russian Federal Space Agency (Roscosmos). 
 
De Ruimtevaartindustrie is in tegenstelling tot wat (Timmermans, 2016) meedeelde in zijn 
interview een enorm gereguleerde industrie. Vooral de commerciële ruimtevaartindustrie 
is onderworpen aan regulaties voor het voorkomen van botsingen, ongelukken en nog 
veel meer. 
 
In de Verenigde Staten werd in 2015 bijvoorbeeld de ‘Commercial Space Launch 
Competitiveness Act’ ingevoerd. Een wet die binnen de ruimtevaartindustrie een omgeving 
moet creëren waarin groei mogelijk is door investeringen vanuit de private sector aan te 
moedigen en door duidelijke regulaties op te leggen. (Worldatlas, 2016) (U.S. Commercial 
Space Launch Competitiveness Act, 2015) 
 
Belangrijke bedrijven binnen deze industrie zijn: Space X, Boeing, Airbus Defense & Space, 
Orbital Sciences, Sierra Nevada Corp., Virgin Galactic, Xcor Aerospace en Blue Origin 
(SOFGE, 2014)

http://en.federalspace.ru/
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LUCHTVAARTPRODUCTIE 
 

Volgens (Hoovers, 2016) zijn de bedrijfswinsten binnen de luchtvaartproductie in het 3e 
kwartaal van 2015 gedaald met 4,7 % in vergelijking met dezelfde periode in 2014. 
 
De leveringen van militaire vliegtuigen en onderdelen in de Verenigde Staten zijn met 2,5 
% gestegen in december 2015 in vergelijking met dezelfde periode in 2014. 
 
De zendingen van niet-militaire vliegtuigen en onderdelen in de VS zijn met 10,3 % 
gestegen in december 2015 in vergelijking met opnieuw dezelfde periode in 2014. 
 
De staalprijzen, die een groot deel van de productiekost van de luchtvaartindustrie 
bepalen, zijn met 19,2 % gedaald in januari, ten opzichte van dezelfde maand in 2015. 
 
Belangrijk om nogmaals te vermelden is dat de luchtvaartindustrie en bijgevolg ook de 
productie binnen de luchtvaartindustrie enorm afhankelijk is van het budget van de 
overheid. Vandaar dat deze industrie ook cyclisch en onvoorspelbaar is van nature. Door 
die onzekerheid kan de jaarlijkse productie van luchtvaartproducten en onderdelen 
fluctueren met meer dan 15 %. 
 
De grootste bedrijven in de Verenigde Staten zijn Boeing, General Dynamics, Lockheed 
Martin, Northrop Grumman en Raytheon. 
 
Andere belangrijke bedrijven niet afkomstig van de VS zijn: Airbus Group (Nederland), BAE 
Systems (Verenigd Koninkrijk), Bombardier (Canada) en Finmeccanica (Italië). 
 

Vele bedrijven in deze sector werken als toeleverancier van grote producenten zoals 
Boeing en Airbus. (Hoovers, 2016) 
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CLUSTERS 
De luchtvaartindustrie in de Verenigde Staten is vooral georganiseerd in zogenaamde 
clusters: ‘Een groepering van bedrijven met als doel de toelevering van producten en 
onderdelen naar de eind-assembleur sneller en efficiënter te laten verlopen.’ 
 
De belangrijkste clusters in de VS (op vlak van tewerkstelling) zijn volgens een studie van 
(Deloitte, US A&D Labor Market Study, 2016) de volgende:  

1. California 
2. Washington State 
3. Texas 
4. Florida 
5. Arizona 
6. Connecticut 
7. Kansas 
8. Virginia 
9. Georgia 
10. Pennsylvania 
15. Alabama (Nieuwe airbus assemblagefabriek, Mobile) 
26. South Carolina 
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DE TEWERKSTELLING 

In bijlage 1 kunnen we duidelijk zien dat California veruit de belangrijkste staat is voor de 
luchtvaartindustrie in de VS. De staat vertegenwoordigt bijna 15 % van de totale 
tewerkstelling in de luchtvaart (183 356). De belangrijkste staten die daarop volgen zijn 
Washington State (126 194) en Texas (104 240). 
 
Wat we echter ook kunnen zien is dat de tewerkstelling in California tussen 2010 en 2014 
heel sterk gedaald is, met maar liefst 12 %. Texas doet het bijna even slecht met een daling 
van 9,2 %. Washington State doet het wel iets beter met een daling van slechts 1,5 %. 
South Carolina is de enige staat waarin er tussen 2010 en 2014 een stijging van de 
tewerkstelling heeft plaatsgevonden. Er zijn maar liefst 1 759 nieuwe jobs gecreëerd in de 
staat, een stijging van 18,2 % tussen 2010 en 2014. Dit is vooral te danken aan de 
toenemende commerciële activiteiten in South Carolina. Boeing heeft bijvoorbeeld sinds 
2011 drie faciliteiten geopend in South Carolina. 
 
De luchtvaartclusters in de VS gaan dus een enorm uitdagende periode tegemoet. De 
competitiviteit binnen de luchtvaartindustrie zorgt er namelijk voor dat grote bedrijven 
zoals Boeing genoodzaakt zijn om aan kostenreductie te doen, waardoor de tewerkstelling 
al jaren in recessie is. In 2010 waren er bijvoorbeeld nog 1 361 124 mensen tewerkgesteld 
in de luchtvaartindustrie. In 2014 waren er dat nog maar 1 232 587, een verschil van maar 
liefst 128 537 of 9,4 %. 
 
De recessie binnen de werkgelegenheid in de sector zal nog even aanhouden. Dit is af te 
leiden uit verschillende artikels die in de laatste maanden verschenen zijn. 
 
In (Crains Business Chicago, 2016) stond bijvoorbeeld te lezen dat Boeing eind maart 
aangekondigd heeft dat 4 000 arbeiders, die momenteel tewerkgesteld zijn in hun 
commerciële segment, hun ontslag mogen verwachten tegen midden dit jaar (2016). Een 
ontslagronde die vooral gekoppeld kan worden aan Boeing’s inspanningen om competitief 
te blijven met Airbus. 
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CALIFORNIA 

Volgens (California Economic Summit, 2014) is de luchtvaartindustrie in de staat groter dan 

de Hollywood-industrie. We kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zeggen dat de 

luchtvaartindustrie zelfs groter is dan de entertainmentindustrie en de landbouwindustrie 

samen. 

Sinds 2010 is het aantal jobs binnen de luchtvaartindustrie in California met 12 % gedaald. 
Hoewel dit een enorme daling is stelt de industrie in de staat wel nog steeds 183 356 
mensen te werk, 57 162 meer dan Washington State, de tweede in de rij. 
 
De luchtvaartindustrie in California genereert zo’n $ 68 miljard aan omzet. Daarmee zijn 
ze goed voor 9 % van de globale luchtvaartindustrie en 21 % van de luchtvaartindustrie 
in de Verenigde Staten. 
 
California is ook de globale leider als het op de productie van satellieten aankomt. De 
staat vertegenwoordigt 29 % van de $ 17 miljard die de globale markt genereerde in 2012. 
(California Economic Summit, 2014) 
 
Een lijst van bedrijven actief in de luchtvaartindustrie in California kan via deze link 
geraadpleegd worden: http://aerospace.regionaldirectory.us/california.htm 
 

  

http://aerospace.regionaldirectory.us/california.htm
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WASHINGTON STATE 

Volgens (Washington State, 2016) worden er zowel commerciële als militaire vliegtuigen 

alsook UAS en ruimte exploratie-toestellen geproduceerd in Washington State. In 2014 

werd 95 % van het totale productie van commerciële vliegtuigen in Noord-Amerika 

geproduceerd in Washington State. 

Jaarlijks worden er in de staat ongeveer 1 400 vliegtuigen geproduceerd waarvan bijna 

700 commerciële en militaire jets en 700 drones. Washington State en meer specifiek 

Seattle is ook de thuisbasis van Boeing Commercial. Verspreid over Washington State 

produceert Boeing al hun 737-, 767-, 747- en 777-toestellen. Het grootste gedeelte van hun 

787 Dreamliners rollen ook van de band in de staat Washington. De volgende generatie 

vliegtuigen van Boeing namelijk de 737 MAX en de 777x zullen ook in Washington State 

geproduceerd worden. De toekomst ziet er dus goed uit voor de staat en hun 1 350 

luchtvaart-gerelateerde bedrijven. 

Daarnaast is de luchtvaartindustrie in Washington State enorm divers. De bedrijven zijn 

dus actief in verschillende segmenten van de luchtvaartproductie. Van vliegtuiginterieur 

en samengestelde structuren tot de gigantische machines die ambachtelijke 

vleugelpannelen maken voor Airbus jets. Zelfs SpaceX, een producent van geavanceerde 

raketten en ruimtevaartuigen, erkende de staat als de één van de leidinggevende clusters 

binnen de luchtvaartindustrie en opende er een nieuw kantoor voor het ontwerp van hun 

satellieten. 

De internationale handel binnen de staat floreert ook. Dit is te zien op een interactieve 

map die de staat ter beschikking heeft gesteld op hun website. Hieronder de link: 

http://choosewashingtonstate.com/why-washington/our-key-

sectors/aerospace/aerospace-exports/.  

Voor meer informatie over de luchtvaartindustrie in Washington State kan u volgende 

personen contacteren: 

John Thornquist 
Director, Office of Aerospace 
Phone: +1 206 256-6103 
John.thornquist@commerce.wa.gov  

 
Isabelle DeWulf 
Aerospace Business Development 
Manager 
International Trade Team 
Phone: +1 206 256-6143 
isabelle.dewulf@commerce.wa.gov  

   

http://choosewashingtonstate.com/why-washington/our-key-sectors/aerospace/aerospace-exports/
http://choosewashingtonstate.com/why-washington/our-key-sectors/aerospace/aerospace-exports/
mailto:John.thornquist@commerce.wa.gov
mailto:isabelle.dewulf@commerce.wa.gov
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TEXAS 
Texas is net zoals Washington State één van de belangrijkste locaties voor de globale 
luchtvaartindustrie. De staat is de thuisbasis van twee internationale  
luchtvaartmaatschappijen (American Airlines en South West Airlines), heeft twee van ’s 
werelds meest drukke luchthavens ter wereld (Dallas/Fort Worth International Airport en 
George Bush Intercontinental Airport) en NASA’s Johnson Space Center is ook gevestigd in 
Texas. 
 
De luchtvaartindustrie in de staat telt meer dan 153 000 directe jobs en er zijn meer dan 
1 300 luchtvaart-gerelateerde bedrijven gevestigd in Texas. 17 van de 20 grootste bedrijven 
hebben operaties in Texas, van Boeing tot Lockheed Martin. 
 
Lockheed Martin assembleert bijvoorbeeld hun F-35 Joint Strike Fighter in Fort Worth 
Texas en Boeing heeft ook verschillende faciliteiten in de staat. In San Antonio heeft het 
bedrijf een vliegtuigonderhoud- en revisie faciliteit, in El Paso is hun defensie divisie voor 
de productie van elektronische vliegtuigcompenenten gevestigd en in Houston is het 
hoofdkwartier voor Boeing’s Ruimte exploratie divisie gestationeerd. Een overzicht van 
de bedrijven die in Texas operaties hebben is weergegeven in bijlage 3. 
 
Meer informatie over de luchtvaartindustrie is terug te vinden via volgende link: 
http://gov.texas.gov/files/ecodev/Aerospace_Report.pdf 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Dallas/Fort_Worth_International_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Bush_Intercontinental_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Bush_Intercontinental_Airport
http://gov.texas.gov/files/ecodev/Aerospace_Report.pdf
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FLORIDA 
Er zijn meer dan 2 000 luchtvaart-gerelateerde bedrijven gevestigd in Florida. Een enorm 

aantal en dat heeft de staat te danken aan meerdere zaken. Eerst en vooral ligt het 

Kennedy Space Center in Florida. Florida is ook de onbetwistbare hub voor luchtverkeer 

binnen het Westelijke halfrond, is één van de grootste hubs voor training van piloten en 

Maintenance Repair & Operations (MRO) en de staat is de thuisbasis voor vele grote 

vliegtuigproducenten. 

Florida telt meer dan 470 bedrijven actief in het segment ‘Aerospace’. De gebieden waar 

zij het meest in uitblinken zijn de volgende: “aircraft assembly and parts, avionics, 

payload processing, propulsion systems, guided missiles and air defense systems, rockets 

and spacecraft, UAS, and intelligence, surveillance, en reconnaissance.” 

Enkele van de bedrijven actief in het ‘Aerospace’ segment in Florida zijn: Boeing, DRS 

Technologies, Embraer, General Dynamics, Honeywell, L-3, Lockheed Martin, Northrop 

Grumman, Pratt & Whitney, Raytheon, Rockwell Collin en Sikorsky. Een gedetailleerde 

lijst van bedrijven binnen de luchtvaartindustrie in Florida kan geraadpleegd worden in 

bijlage 4. 

Het grootste gedeelte van de bedrijven actief in de luchtvaartindustrie in Florida, zo’n 

1 670, zijn actief in het segment ‘Aviation’. De gebieden waar zij het meest in uitblinken 

zijn de volgende: MRO, flight training, logistics, global air cargo, simulation/training, 

passenger to freighter conversions, avionics installation and retrofit en air travel. 

Enkele van de bedrijven actief in het ‘Aviation’ segment in Florida zijn: Airbus, BBA 

Aviation, Commercial Jet, Daher Socata, FedEx, Flight Safety International, LAN Cargo, 

LiveTV, Signature Flight Support Corporation, Spirit Airlines en UPS. (Enterprise FLorida, 

2016) 
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SOUTH CAROLINA 
South Carolina is de snelst groeiende staat binnen de luchtvaartindustrie op vlak van 

tewerkstelling. De tewerkstelling steeg sinds 2010 met meer dan 11,4 %. 

Meer dan 400 bedrijven in South Carolina zijn actief in de civiele sector en er zijn ook 4 

militaire faciliteiten in de staat. In totaal zijn er 53 768 werknemers actief in de 

luchtvaartindustrie in South Carolina. 72 % van die 53 768 werknemers actief zijn in de 

vliegtuigproductie, 17,8 % in de ‘Support for Air Transport’ en 9,9 % in ‘Air Transportation’. 

De luchtvaartindustrie in South Carolina genereerde $ 17 miljard. (South Carolina 

Aerospace, 2016) 

Het grootste bedrijf dat in South Carolina gevestigd is, is Boeing maar bedrijven zoals 

Lockheed Martin, GE Aviation, en nog vele andere, zijn ook aanwezig in de staat. 

Boeing heeft in South Carolina een eindassemblage faciliteit en leveringsfaciliteit voor de 

Boeing 787 Dreamliner. De site fabriceert, assembleert en installeert rompdelen voor het 

achterdek van de Boeing 787. 

In 2011 opende Boeing de eerste van hun drie faciliteiten in Charleston. In het ‘Interiors 

Responsibility Center’ produceert Boeingonderdelen voor het interieur van de 787. In 2014 

opende het bedrijf ook een Research & Technology Center dat zich focust op ‘Advanced 

Manufacturing Technology’ en ‘Composite Fuselage Manufacturing’. (Boeing South 

Carolina, 2016). Meer informatie over bedrijven die gevestigd zijn in South Carolina kan u 

via deze link vinden: http://scaerospace.com/industry/  

 

  

http://scaerospace.com/industry/
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Hieronder is er een mooi overzicht terug te vinden van de omzet van Original Equipment 
Manufacturers (OEM), Tier 1, Tier 2 en Tier 3 bedrijven tussen 2013 en 2014. Ook bedrijven 
actief in ‘Electronics’, ‘Aerostructures’, ‘Propulsion’ en ‘Services’ zijn opgenomen in deze 
tabel. 

SEGMENT OMZET ($ MILJARD) 

2014 2013 Verandering (%) 

OEM $ 371,60 $ 365,60 2 % 
TIER 1 $ 43,70 $ 40,50 8 % 
TIER 2 $ 32,80 $ 30,90 6 % 
TIER 3 $ 2,90 $ 2,80 4 % 

(Deloitte, 2015 Global Aerospace and defense sector financial performance study, 2015) 

Tier 1 toeleveranciers vertegenwoordigen alle leveranciers die rechtstreeks aan de eind-
assembleur leveren. 
 
Tier 2 toeleveranciers zijn dan op hun beurt alle leveranciers die rechtstreeks aan Tier 1 
producenten leveren. 
 
Tier 3 bevat alle leveranciers die rechtstreeks aan Tier 2 leveranciers leveren. 
 
Hieronder zien we een overzicht van alle Tier 1 leveranciers van Boeing voor de bouw van 
de Boeing 787. We zien dus duidelijk dat het niet zo is dat alle clusters in de VS instaan 
voor de productie van 1 vliegtuig. Onderdelen worden geproduceerd over heel de wereld. 
Zo wordt bijvoorbeeld de motor van het vliegtuig in het Verenigd Koninkrijk geproduceerd 
en het landingsgestel in Japan. Dit is volgens (Luys, 2016) een resultaat van de logistieke 
evolutie die de industrie de laatste decennia heeft gekend. 
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DE GROOTSTE SPELERS 
Bedrijf (met link naar 
website) 

Hoofdactiviteit Locatie 

COMMERCIËLE LUCHTVAART 

THE BOEING COMPANY  

Commerciële luchtvaart 
Zakelijke luchtvaart 
Militaire luchtvaart 

Drones 

Chicago, Illinois 

AIRBUS GROUP N.V. 

Commerciële luchtvaart 
Zakelijke luchtvaart 
Militaire luchtvaart 

Drones 

Leiden, Zuid-Holland, 

Nederland 

BOMBARDIER AEROSPACE Commerciële luchtvaart, 
Zakelijke luchtvaart 

Montreal, Québec 

ZAKELIJKE LUCHTVAART 

TEXTRON 
(BEECHCRAFT) 

Zakelijke luchtvaart 
Militaire luchtvaart 

Wichita, Kansas 

EMBRAER Zakelijke luchtvaart 
Militaire luchtvaart 

Sao Paulo, Brazilië 

BOEING CORPORATION Commerciële luchtvaart 
Zakelijke luchtvaart 
Militaire luchtvaart 

Drones 

Chicago, Illinois 

BOMBARDIER AEROSPACE Commerciële luchtvaart 
Zakelijke luchtvaart 

Montréal, Québec 

TEXTRON (CESSNA) Zakelijke luchtvaart 
Militaire luchtvaar 

Wichita, Kansas 

ECLIPSE AEROSPACE 

CORPORATION 

Zakelijke luchtvaart Albuquerque, New Mexico 

SYBERJET AIRCRAFT Zakelijke luchtvaart Cedar City, Utah 

GULFSTREAM AEROSPACE 

(GENERAL DYNAMICS) 

Zakelijke luchtvaart 
Militaire luchtvaar 

Savanna, Georgia 

HONDA AIRCRAFT Zakelijke luchtvaart Greensboro, North Carolina 

 
  

http://www.boeing.com/
http://www.airbus.com/
http://www.bombardier.com/en/aerospace
http://www.bombardier.com/en/aerospace
http://www.beechcraft.com/
http://www.beechcraft.com/
http://www.embraer.com/
http://www.boeing.com/commercial/
http://www.boeing.com/commercial/
http://businessaircraft.bombardier.com/en.html
http://www.cessna.com/
http://www.eclipseaerospace.net/
http://www.oneaviation.aero/
http://www.oneaviation.aero/
http://www.sj30jet.com/
http://www.syberjet.com/
http://www.gulfstream.com/
http://www.gulfstream.com/
http://www.hondajet.com/
http://www.hondajet.com/
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DRONES 

AERYON LABS INC. Drones civiele en miltaire 
luchtvaart 

Waterloo, Ontario 

NORTHROP GRUMMAN Drones miltaire luchtvaart West Falls Church, Virginia 

TEXTRON INC. Drones civiele en miltaire 
luchtvaart 

Hunt Valley, Maryland 

BOEING CORPORATION Commerciële luchtvaart 
Zakelijke luchtvaart 
Militaire luchtvaart 

Drones 

Chicago, Illinois 

AEROVIRONMENT INC. Drones civiele en miltaire 
luchtvaart 

Monrovia, California 

(Couture, 2015)

http://www.aeryon.com/
https://www.aeryon.com/
http://www.northropgrumman.com/
http://www.northropgrumman.com/Pages/default.aspx
http://www.textronsystems.com/businesses/unmanned-systems
http://www.textronsystems.com/what-we-do/unmanned-systems
http://www.boeing.com/
http://www.boeing.com/
http://www.avinc.com/
http://www.avinc.com/
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THE BOEING COMPANY 

Boeing, opgericht in 1916 in de Puget 

Sound regio van Washington State, is in de 

afgelopen 100 jaar de leidinggevende 

producent van miltaire en commerciële vliegtuigen geworden. Dit hebben ze bereikt door 

enkele strategische fusies en overnames te doen. Een paar voorbeelden van bedrijven die nu 

deel uitmaken van The Boeing Company zijn: Douglas Aircraft Co., Stearman Aircraft Co., 

North American Aviation, McDonnel Aircraft, Hughes Space & Communications en Rockwell 

International. (Boeing, 100 Years of Boeing, 2015) 

The Boeing Company, met hoofdzetel in Chicago, noteerde in 2015 een omzet van $ 96,1 

miljard. De totale backlog of de achterstallige leveringen waren goed voor $ 489,3 miljard, een 

vermindering van $ 13,1 miljard ten opzichte van 2014. Een enorme prestatie aangezien 

Boeing in 2015 bestellingen binnen kreeg ter waarde van $ 83 miljard. 

Verder leverde Boeing 762 commerciële vliegtuigen, 186 militaire vliegtuigen en 15 787 

wapensystemen in 2015. Het bedrijf kreeg voor hun commercieel segment ook 768 nieuwe 

bestellingen binnen. The Boeing Company haalde ook enkele belangrijke contracten binnen: 

 15 EA-18G Growlers voor de US-Navy 

 43 AH-64E Apache Helicopters voor de US Army 

 22 Apache & 15 Chinook heavylift helikopter bestellingen voor India 

 5 V-22 tilrotor vliegtuigen voor Japan 

 Contract voor $ 1,5 miljard voor de P8-A Poseidon (US Navy) 

Daarnaast bereikte Boeing in 2014 voor hun ‘Defense Space & Security segment ook enkele 

mijlpalen. Zo vond in 2014 hun eerste testvlucht van de KC-46A tanker plaats alsook de 

lancering van de eerste ‘All-electric-propulsion’ satelliet. Daarbovenop rolde de eerste van 12 

EA-18G Growlers van de band voor de Australische defensie en leverden ze de eerste van 2 

CH-47F Chinook helikopters aan Australië. 

Ook in hun commerciële segment bereikte de belangrijkste vliegtuigproducent van de VS 

enkele mijlpalen. Zo leverden ze hun 100ste 747-8, de 350ste 787 en leverden ze de eerste 

Boeing 787-9 en de 737 MAX geproduceerd in hun fabriek in South Carolina. Daarnaast rolde 

de 100ste 787 van de band in South Carolina. 

Daarbovenop openende Boeing een nieuw ‘Seattle Delivery Center’ ter ondersteuning van de 

toegenomen productie van de 737, voltooiden ze een gedetailleerd ontwerp van de 787-10 

en voerden ze een stevige aanpassing door van de 777x. (The Boeing Company, 2015) 
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Boeing is onlangs volgend programma gestart : ‘Boeing Partnering for Succes’. Met dit 

programma wil Boeing hun leveranciers aanzetten om hun kosten met 15 % te verlagen om 

zo hun concurrentiële positie tegenover Airbus te versterken. 

The Boeing Company verwacht echter niet alleen zware tegemoetkomingen van hun 

bestaande leveranciers. Ook potentiële leveranciers moet aan een lijst voorwaarden voldoen 

voor ze zelfs in aanspraak kunnen komen om een Tier-1 leverancier te worden. 

Een link met meer info over die voorwaarden of requirements is hierna te vinden:  

www.boeingsuppliers.com/supplier/. 

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich via volgende link registreren als potentiele 

leveranciers van Boeing: www.app.suppliergateway.com/boeing/Login.aspx. 

Boeing kan daarnaast gecontacteerd worden via mail (doingbusinesswithboeing.com) of 

telefonisch (+1 425-266-8701). 

Ten slotte is het ook nog mogelijk om volgende personen rechtstreeks te contacteren: 

Hilari Flanigan 

Procurement Agent 

International Supplier 

Management 

Phone: + 1 425 237 8220 

Mobile: + 1 206 218 8800 

E-mail: hilari.j.flanigan@boeing.com  

  

Rhodri Thomas 

Supplier Management 

Senior Management 

Supply Chain Strategy 

Phone: + 1 206 766 2508 

Mobile: + 1 206 321 2580 

E-mail: Rhodri.S.Thomas@boeing.com  

 

http://www.boeingsuppliers.com/supplier/
http://www.app.suppliergateway.com/boeing/Login.aspx
mailto:hilari.j.flanigan@boeing.com
mailto:Rhodri.S.Thomas@boeing.com
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THE AIRBUS GROUP 

The Airbus Group, de Europese tegenhanger en tevens ook de grootste concurrent van The 

Boeing Company noteerde in 2015 een omzet van € 64,5 miljard, een stijging van € 3,8 miljard 

ten opzichte van 2014. De waarde van hun totale bestellingen (€ 159 miljard) daalde met 4 % 

(€ 166,4 miljard in 2014) en hun backlog of hun totale achterstallige leveringen bedroeg € 

1 005,9 miljard, 17 % meer dan in 2014 (€ 857,5 miljard). 

Eén van de topprioriteiten van The Airbus Group in 2015 was de toename van productie voor 

hun belangrijkste programma’s. Zo heeft de Europese producent de A350 XWB-leveringen in 

2015 kunnen laten toenemen tot 14 toestellen. In 2014 was dat nog 1 toestel. Tegen het einde 

van 2018 wil Airbus een maandelijkse productie van 10 toestellen bereiken. 

Daarnaast werkt de groep ook actief aan een toename van hun fabricatie voor hun A320-

familie. Airbus wil in 2017 50 vliegtuigen per maand produceren en in 2018-2019 wil het 

bedrijf 60 toestellen per maand fabriceren. Voor hun A330 willen ze een productiecapaciteit 

van 7 vliegtuigen per maand bereiken in 2017. 

Airbus doet het ook goed in hun militair segment. Zo hebben ze bijvoorbeeld 11 A400Ms 

toestellen geleverd in vergelijking met 8 leveringen van datzelfde toestel in 2014. 

In September 2015 opende Airbus een fabriek in Mobile, Alabama. Leveringen vanuit de 

nieuwe fabriek zullen starten vanaf begin 2016. Tegen het einde van 2017 zullen er 4 

toestellen van de A319, de A320 en de A321 geproduceerd worden in Mobile. (Airbus, 2015) 

Net zoals Boeing heeft Airbus natuurlijk ook voorwaarden opgesteld om leverancier te 

worden bij hen. Een lijst van die voorwaarden kan raadgepleegd worden via deze link: 

www.airbus.com/tools/airbusfor/suppliers/. 

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich ook registreren via volgende link: 

www.airbus.com/tools/airbusfor/suppliers/suppliers-registrationhtml/  

  

http://www.airbus.com/tools/airbusfor/suppliers/
http://www.airbus.com/tools/airbusfor/suppliers/suppliers-registrationhtml/


Marktstudie luchtvaartindustrie Verenigde Staten | 2016                                                                                             28  

BEECHCRAFT & CESSNA (TEXTRON) 

BEECHCRAFT 
Na een mindere periode met ondermeer een faillissement is Hawker 
Beechcraft erin geslaagd om terug op eigen poten te staan. In 2013 
hebben hun voornaamste investeerders een akkoord bereikt voor de 
reorganisatie van Beechcraft Corporation. De vliegtuigproducent zal 
voortaan geen Hawker business jets meer produceren om zich volledig te 
kunnen richten op hun turbopropvliegtuigen. De eerste van deze 
nieuwe generatie is de ‘Single-Engine Turboprop Concept’, die geleverd 
zal kunnen worden vanaf 2016. 
Beechcraft Corp. wil zich ook beter positioneren op de internationale militaire markt en 
dat zullen ze trachten te doen met behulp van de Beechcraft T-6, een vliegtuig dat piloten 
gebruiken voor hun opleiding. Eind 2014, heeft Beechcraft bijvoorbeeld al een contract van 
$ 800 miljoen binnengehaald voor de levering van hun T-6 aan de Royal Air Force van het 
Verenigd Koninkrijk. 
In december 2013 heeft Textron, dat ook al eigenaar is van Cessna, Beechcraft 
overgenomen voor $ 1,5 miljard. Beechcraft noteerde na het nieuws van de overname een 
toename in bestellingen van 38 % tussen 2012 en 2013. (Couture, 2015) 
 

CESSNA 
2013 was een moeilijk jaar voor Cessna. Het bedrijf noteerde een verlies 
van $ 48 miljoen en hun omzet daalde tot $ 2,8 miljard. De specialist 
binnen General Aviation heeft ook zo’n 42 minder leveringen gedaan in 
2013 (139) ten opzichte van 2012 (181). Dit is het laagste aantal leveringen 
sinds 1996 (122). Bombardier en Gulstream hebben samen zelfs twee keer 
zoveel business jets geleverd dan Cessna. In mei 2012 heeft Cessna op de 
EBACE (European Business Aviation Convention & Exhibition) hun nieuwe 

Citation Longitude voorgesteld. De Citiation Longitude is een gemodifieerde versie van de 
Citation Latitude. Het model dat voorzien is van de PW306D motor van Pratt & Whitney 
is in 2015 in dienst getreden. 
 
In 2013 is Cessna ook begonnen met de levering van drie nieuwe toestellen. Één van die 
drie is de Citation X of Citation Ten, uitgerust met een Rolls-Royce AE3007C2 turbine. Dit 
toestel is door de FAA uitgeroepen tot ’s werelds snelste civiele jet (vroeger de Gulstream 
G650). Daarnaast heeft Cessna ook nog een lichter model geïntroduceerd, namelijk de M2. 
Dit model vervangt de CJ1+ om zo een alternatief te bieden op de Phenom 100 van 
Embraer. De Citation Sovereign is de laatste in de rij. De business jet bevat net zoals de 
andere toestellen enkele nieuwigheden. Zo heeft het model een nieuwe motor, de PW306D 
van Pratt & Whitney, nieuwe winglets en nieuwe avionics met de Garmin G5000. 
Cessna werd net zoals alle bedrijven in de zakelijke luchtvaartindustrie geconfronteerd 
met de val van de piston-engine markt en reageerde door middel van innovatie. Het bedrijf 
was de eerste om te reageren door hun Cessna 182 Skylane te introduceren. Het model is 
voorzien van een dieselmotor SR305-230 van het Franse bedrijf SMA (Safran Group). Piper 
Aircraft heeft een gelijkaardig vliegtuig op de markt gebracht met hun Piper Archer DX 
voorzien van een Centurion 2.0S motor. Op te merken valt dat Cessna slechts één jaar na 
de start van de productie ook begonnen is met de leveringen van de TTx, een piston-
engine vliegtuig met vier zetels en met G2000 avionics. 
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Daarbovenop heeft Cessna met hun Grand Caravan EX, uitgerust met een motor van Pratt & 

Whitney Canada (de PT6A-140), hun certificering ontvangen in 2013. De eerste levering van 

het model vond plaats in augustus 2014. (Couture, 2015) 

GULFSTREAM AEROSPACE 

Gulstream Aerospace, gevestigd in Savanna (Georgia), 
is gespecialiseerd in de levering van wide body vliegtuigen. De dochteronderneming van 
General Dynamics produceert echter niet enkel wide body vliegtuigen maar ook jets. Een 
voorbeeld van die jets, één met middellange cabine, is de de G280. Deze jet, met nieuwe 
reactoren van Honeywell (Honeywell HTF7250G), is een vervanging van de G200 die pas in 
september 2012 volledig gecertificeerd werd door de FAA. Gulfstream Aerospace heeft 
besloten om de G280 alsook de G150 te produceren in Israël, in samenwerking met IAI 
(Israel Aerospace Industries). 
 
Voor het middensegment van de markt heeft Gulfstream Aerospace besloten om hun G450 
te vervangen door de P42 die grotendeels geïnspireerd is door de G650. De P42 is uitgerust 
met een Pratt & Whitney motor en de eerste leveringen van het model werden genoteerd 
in 2015. 
 
Het paradepaardje van Gulfstream is de G650. Gulfstream kreeg voor dit model al meer 
dan 200 bestellingen binnen en vanaf april zullen er 40 G650’s geleverd worden.  
 
6 dagen voor de conventie van NBAA in 2014 heeft Gulstream ook twee nieuwe business-
jet programma’s aangekondigd, namelijk de G500 en G600. Beide jets zullen worden 
aangedreven door de PW800. 
 
Verder heeft Gulstream bekend gemaakt dat ze voor het eerst zullen werken aan 
supersonische jets voor de zakelijke luchtvaart. Om hun jet supersonisch te maken zal 
Gulstream hun X-54 voorzien van een variabele geometrie in de vleugels en de neus. De 
lengte van de romp van de X-54 is vergelijkbaar met de G450. Dit project is een 
experimenteel project voor de US Air Force. 
 
Gulstream Aerospace heeft ook aangekonigd dat ze in de nabije toekomst een honderdtal 
jobs zullen creëren in hun fabriek in Appleton, Wisconsin. (Couture, 2015) 
 

AEROVIRONMENT 

AeronVironment is met meer dan 40 jaar ervaring één van 

de toonaangevende bedrijven binnen het segment van 

(kleine) militaire en civiele drones. Vanaf nu, zal het bedrijf 

ook zijn nieuwe Nano Hummingbird technologie 

verwerken in de Global Observer, een drone met een uitzonderlijk lange batterijduur. In 

januari 2013 werd het bedrijf door de Amerikaanse defensie gekozen voor de levering van de 

RQ-11B Raven en de RQ-20A Puma. Door het binnenhalen van deze contracten is 

AeroVironment erin geslaagd om in tijden van budgetreducties van de Amerikaanse overheid 
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hun omzet met 5 % te laten stijgen ($ 252 miljoen in 2014). Een omzet die vooral afkomstig is 

van de levering van bijna 1200 Raven-toestellen. (Couture, 2015) 
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DE GROOTSTE SPELERS (TOELEVERANCIERS) 
 

Bedrijf (met link naar website) Locatie 

MOTOREN 

CFM (SAFRAN – GE) Cincinnati, Ohio 

GE AVIATION Evendale, Ohio 

PRATT AND WHITNEY CANADA (UNITED 

TECHNOLOGIES) 

Longueil, Québec 

ROLLS-ROYCE NORTH AMERICA Reston, Virginia 

STRUCTUREN 

DUCOMMUN AEROSTRUCTURES Carson, California 

MAGELLAN AEROSPACE Missisauga, Ontario 

SPIRIT AEROSYSTEMS Wichita, Kansas 

TRIUMPH – VOUGHT AIRCRAFT INDUSTRIES Dallas, Texas 

(Couture, 2015) 

  

SYSTEMEN 
CAE Montréal, Québec 

EATON AEROSPACE Cleveland, Ohio 

ESTERLINE CMC ELECTRONICS Montréal, Québec 

HONEYWELL AEROSPACE Phoenix, Arizona 

L3-COMMUNICATIONS New York, New York 

PARKER AEROSPACE Irvine California 

ROCKWELL COLLINS Cedar Rapids, Iowa 

UTC AEROSPACE SYSTEMS Windsor Locks, Connecticut 

file:///C:/Users/st01.chicago/Documents/Cfmaeroengines.com
http://www.geaviation.com/
http://www.pw.utc.com/
http://www.pw.utc.com/
http://www.rolls-royce.com/northamerica/na
http://www.ducommun.com/
http://www.magellan.aero/
http://www.spiritaero.com/
http://www.triumphgroup.com/companies/triumph-aerostructures-vought-aircraft-division
http://www.cae.com/
http://www.eaton.com/
http://www.esterline.com/
http://www.herouxdevtek.com/
http://www.l-3com.com/
http://www.parker.com/
http://www.rockwellcollins.com/
http://www.utcaerospacesystems.com/
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MOTOREN 
CFM (SAFRAN – GE) 

CFM, een joint-venture tussen van GE Aviation (Verenigde Staten) en 
Snecma (Frankrijk), domineert de globale motoren markt met een volume 
van zo’n 58 % van de globale leveringen. CFM voorspelt dat ze de markt 
ook zullen blijven domineren aangezien ze projecteren dat ze 1 700 
motoren per jaar zullen produceren tot 2019. Op dit moment zijn er zo’n 
20 000 CFM56 motoren operatief. 

 
CFM is met hun LEAP-1A- en COMAC C919- modellen de exclusieve producent van motoren 
voor de Boeing 737-Max. Bij de Airbus A320neo moeten ze met hun LEAP-1A motor de 
concurrentie aangaan met Pratt & Whitney’s PW1100G-motor. De eerste vlucht met de 
LEAP-1C motor is gerealiseerd in oktober 2014, de LEAP-1A en LEAP-1B hebben in 2015 hun 
eerste vlucht ondernomen. 
 
De grootste uitdaging die CFM nu staat te wachten is de geleidelijke overgang van de 
productie van hun CFM56-model naar die van hun nieuwe milieuvriendelijke LEAP-familie. 
Ze verwachten dat deze overgang vorm zal krijgen tussen 2017 en 2018. (Couture, 2015) 

GENERAL AVIATION COMPANY 
General Aviation, een businessunit van General Electric, is de grootste 
producent van motoren in de VS. Er werken wereldwijd zo’n 40 000 
mensen voor GE. Ze noteerden in 2013 een omzet van $ 21,9 miljard, een 
stijging van 10 % ten opzichte van 2012. In 2013 produceerden ze 
ongeveer 4 000 motoren. 
 
Door de toenemende vraag naar GE’s producten was het bedrijf 

genoodzaakt om haar faciliteiten uit te breiden. Hun nieuwe generatie GEnx motoren die 
zowel de Boeing 787 Dreamliner als de Boeing 747-8 zullen uitrusten, zijn namelijk enorm 
populair. 
 
GE is continu bezig met innovatie en dat bewezen ze nog maar eens met hun PIP II 
(Performance Improvement Package). Dit is een onderzoek waaraan het bedrijf in 2013 
begonnen is om de prestaties van hun nieuwe GEnx motor voor de Boeing 778 en hun 
GEnx-2B motor voor de Boeing 747-8 te optimaliseren. Dit blijkt een tendens te zijn bij de 
producenten van vliegtuigmotoren aangezien het Engelse Rolls-Royce net hetzelfde deed 
met hun Trent 1000 Package C net. 
 

Verder ziet de toekomst er goed uit voor GE. Ze verwachten namelijk dat de productie van 
hun GEnx - 1B / 2B motoren zo’n 304 eenheden per jaar zal bereiken in 2016. 
Maar niet alleen de nieuwe producten van GE profiteren van de heropleving van de 
commerciële luchtvaartindustrie. Ook hun oudere modellen zoals de GE90-115B delen in de 
prijzen. In 2013 werden er nog zo’n 220 exemplaren van het model geproduceerd om aan 
de vraag van Boeing voor de productie van de 777 te voldoen. In 2014 wordt er verwacht 
dat er nog 10 nieuwe motoren zullen geproduceerd worden. Positief voor GE is dat ze ook 
motoren (GE9X) zullen mogen leveren voor de nieuwe generatie van de Boeing 777. 

file:///C:/Users/st01.chicago/Downloads/Cfmaeroengines.com
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GE is echter niet uitsluitend hoofdleverancier voor Boeing. Ook voor Airbus leveren ze met 
hun joint-venture met Pratt & Whitney, Engine Alliance, motoren voor de A380 van Airbus. 
Engine Alliance leverde met hun GP7200 bijna 50 % van de motoren voor de gehele A380-
vloot. Een ander leuk weetje is dat Engine Alliance en CFM International samen bijna 62 % 
van de motoren aanwezig in de globale commerciële vloot vertegenwoordigen. 
 
Op het gebied van de zakelijke luchtvaart, is GE Aviation bezig met het veiligstellen van 
hun toekomst met hun powertrain Passport 20 (voorheen TechX en een vervanging van 
CF34). De motor werd reeds geselecteerd om de Bombardier Global 7000 en 8000 uit te 
rusten. De testmotoren zijn in aanbouw in Envendale (Ohio). Deze zeer innovatieve turbine 
heeft haar testvlucht in de zomer van 2014 uitgevoerd en heeft zijn certificering behaald 
in 2015. GE zegt dat de Passport 20 een voordeel in brandstofverbruik van 8 % heeft ten 
opzichte van haar belangrijkste concurrent, de Rolls - Royce BR625. 
 
Buiten GE’s aanbod in voortstuwing, heeft GE Aviation haar aanbod uitgebreid in alle 
luchtvaartdiensten en systemen. Zo zal het bedrijf ook elektronische apparatuur voor 
Flight Management leveren aan Boeing voor de Boeing 737 MAX.  
 
Ten slotte werkt GE sinds 2009 ook samen met NASA aan de akoestische effecten van 
motoren. (Couture, 2015) 
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STRUCTUREN 
 

DUCOMMUN AEROSTRUCTURES 

Ducommun Aerostructures is één van de grootste producenten van 
aluminium, titanium, staal en andere materialen en onderdelen. Het 
bedrijf produceert voornamelijk componenten en ingebedde 
elektronica voor een groot gedeelte van bedrijven actief in de 
commerciële, militaire en ruimteluchtvaartindustrie. 

 
Hun componenten en elektronica zijn terug te vinden in de commerciële 
luchtvaartindustrie in de Boeing 737 en 777. In de zakelijke luchtvaartindustrie zijn hun 
componenten verwerkt in de business jet van Cessna, meer bepaald in de Cessna Citiation 
TE. In de militaire luchtvaart zijn stukken van hen verwerkt in de C-17 Globemaster III, een 
transportvliegtuig geproduceerd door Boeing. Verder zijn er ook onderdelen van hen terug 
te vinden in de militaire helikopter, de Boeing Apache en de Chinook ook wel de Sikorsky 
Black Hawk genoemd. Ducommun is ook geselecteerd om componenten te leveren voor 
de Bombardier Cseries. 
 
Het bedrijf telt zo’n 2 000 werknemers en registreerde netto verkoopcijfers van zo’n $ 737 
miljoen in 2013, een daling van 1 % ten opzichte van 2012. (Couture, 2015) 

 

SPIRIT AEROSYSTEMS 

Spirit AeroSystems is erin geslaagd om meer groei te 
verwerven door contracten binnen te halen voor nieuwe 
programma’s binnen de commerciële luchtvaart.  
In 2013 is hun toenmalige CEO, Jeffrey Turner, opgestapt. De CEO was in 2006 
medeverantwoordelijk voor de overgang van Spirit AeroSystems als dochteronderneming 
van The Boeing Company naar een onafhankelijk bedrijf. 
 
Spirit AeroSystems is wereldleider binnen de productie van onderdelen en assemblage van 
ruimtevaartstructuren. Het bedrijf verhoogde zijn omzet in 2013 naar $ 6 miljard ($ 5,4 
miljard in 2012) maar noteerde ook een verlies van $ 364 miljoen toe te schrijven aan de 
herstructureringen die Spirit AeroSystems heeft doorgevoerd in de afgelopen jaren. Het 
aantal bestellingen van het bedrijf had in 2012 een waarde van $ 35 miljard bereikt. In 2012 
was 84 % van hun omzet afkomstig van contracten met Boeing en 9 % van contracten 
met Airbus. Het bedrijf produceert momenteel producten voor de Boeing 737, 747, 787, 777 
alsook voor de KC-46 en de P-8A. 
 
Naast hun activiteiten binnen de commerciële luchtvaartindustrie is Spirit AeroSystems 
ook een belangrijke leverancier voor de zakelijke luchtvaartindustrie. Het bedrijf levert 
bijvoorbeeld apparatuur aan Gulfstream voor de vleugels van hun G280 en de G650. 
(Couture, 2015) 
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SYSTEMEN 
 

ESTERLINE CMC ELECTRONICS 

CMC Electronics is een onderdeel van Esterline, een 
Amerikaanse groep gespecialiseerd in 
luchtvaartsystemen. Bij Esterline werken er zo’n 12 000 
werknemers en hun omzet bedroeg in 2013 zo’n $ 2 
miljard. In 2007 hebben ze hun businessunit CMC 
Electronics opgericht die nu ongeveer 1 100 medewerkers telt. 
 
CMC, met hoofdzetel in Montréal, Canada en vestigingen in Ottawa (Ontario) en Sugar 
Grove (Illinois), maakt voornamelijk elektronische systemen voor cockpits, display-
systemen en gps- navigatie. Het bedrijf verkoopt hun producten aan bedrijven actief in de 
commerciële, zakelijke en militaire luchtvaartindustrie. (Couture, 2015) 
 

L3-COMMUNICATIONS 

L-3 Communications is een toonaangevende Amerikaanse 
leverancier binnen het segment ‘Systemen’. Het bedrijf had in 
2013 een omzet van $ 12,6 miljard (een daling van 4 % ten 
opzichte van 2012) en heeft haar hoofdkantoor in New York. 
Met hun 60 000 werknemers leveren ze voornamelijk 
producten aan de Amerikaanse defensie. 

 
L-3 Communication levert met hun C³ISR-apparatuur (Command, Control, 
Communications, Intelligence, Surveillance en Reconnaissance) ook aan NASA. Het 
belangrijkste product van L-3 Communications is de L - 3 SmartDeck, een geïntegreerd 
systeem in helikopter cockpits en militaire vliegtuigen. Andere producten van L3-
Communications zijn hun bagage scanners die gebruikt worden op luchthavens, namelijk 
de L-3 eXaminer SX, 3DX en XLB. Het bedrijf produceert ook explosieven detectiesystemen 
met hun L-3 Optex. 
 
Nog op te merken valt dat de afdeling ‘L3 Platform Integration’ binnen L3-Communications 
ingrijpende verbeteringen heeft geleverd voor de Boeing 747 (een lift van de vloer tot brug 
door de laadruimte). (Couture, 2015)

http://www.esterline.com/
http://www.l-3com.com/
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DE VLAAMSE LUCHTVAARTINDUSTRIE 
 

OVERZICHT 
De Vlaamse luchtvaartindustrie telt volgens (Altran, 2014) 128 bedrijven. In deze grafiek 
hieronder zijn de bedrijven verdeeld volgens activiteit. De activiteit waar de Vlaamse 
bedrijven het meest in vertegenwoordigd zijn is ‘Raw Materials & Components’ gevolgd 
door ’Structures & Machining’, ‘Avionics, Systems & Sensors’, ‘MRO’, ‘Service & Consulting’ 
en ‘Tools & Processes’. 
 

 
 
 
 

 
De Vlaamse luchtvaartindustrie genereerde in 2014 minstens € 900 miljoen aan omzet. 
Wegens gebrek aan data konden verscheidene grote bedrijven binnen het ‘Raw Materials 
& Components’ segment echter niet toegevoegd worden waardoor de omzet dus nog veel 
hoger kan zijn. Hieronder zien we de verdeling van de omzet volgens activiteitsdomein. 
Het segment ‘Structures & Machining’ bevat het grootste gedeelte van de totale omzet. De 
belangrijkste spelers binnen dit segment zijn ASCO Industries, BMT Aerospace, SABCA 
Limburg en Snecma Services Brussels. 
 

Grafiek: Aantal in Vlaanderen  

gevestigde bedrijven met 

activiteiten in de 

luchtvaartindustrie opgedeeld 

per activiteitsdomein. (Altran, 

2014) 
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De sterktes van de Vlaamse luchtvaartindustrie zijn vooral het produceren van geavanceerde 

materialen, specifieke componenten en structuren en specifieke elektronica en software. 

Het totaal aantal werknemers direct tewerkgesteld in de Vlaamse luchtvaartindustrie 
bedraagt meer dan 3 100 zijnde ongeveer 1,5 % van de totale tewerkstelling in de Vlaamse 
maakindustrie. De indirecte tewerkstelling wordt geschat op meer dan 3 700 werknemers. 
(Altran, 2014) 
 

€ 389 000 000

€ 204 000 000
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Grafiek: Omzet van Vlaamse luchtvaartindustrie activiteiten 

per activiteitsdomein (Altran, 2014) 
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INFORMATIE OVER BEURZEN EN 

ORGANISATIES 
 

OVERZICHT BEURZEN IN DE VERENIGDE STATEN 
Informatie beurs Contactinformatie Focus industrie 
Aviation and Aeronautics 
Forum and Exposition 
13-17 juni 2016 
Washington, DC 
www.aiaa-aviation.org/  

AIAA - American Institute of 
Aeronautics and Astronautics 
Reston, VA  
Phone: +1 703 264-7500 
www.aiaa.org  

Entire integrated 
spectrum of aviation 
business and 
technology 

ALEA EXPO 2016  
18-23 juli 2016 
Savannah, Georgia 
www.alea.org/alea-expo-2016-
savannah-ga  

Airborne Law Enforcement 
Association 
Frederick, MD  
Phone: +1 301 631-2406 
www.alea.org/  

Public safety aviation 

AIAA Propulsion and Energy 
Forum and Exposition 
25-27 juli 2016 
Salt Lake City, UT 
www.aiaa-
propulsionenergy.org/  

AIAA - American Institute of 
Aeronautics and Astronautics 
Reston, VA  
Phone: +1 703 264-7500 
www.aiaa.org  

Propulsion and energy 
systems 

EAA Airventure Oshkosh 
25-31 juli 2016 
Oshkosh, WI 
www.eaa.org/en/airventure  

EAA, Inc. 
Oshkosh, WI  
Phone: +1 920 426-4800 
www.eaa.org/eaa  

Sport Aviation 
(General Aviation) 

International Drone 
Conference and Exposition 
7-9 september 2016 
Las Vegas, NV 
www.interdrone.com/  

BZ Media LLC 
Melville, NY 
Phone: +1 631 421-4158 
www.bzmedia.com/  

Drones (UAS) 

AIAA Space 2016 
12-19 september 2016 
Long Beach, CA 
www.aiaa-space.org/  

AIAA - American Institute of 
Aeronautics and Astronautics 
Reston, VA  
Phone: +1 703-264-7500 
www.alea.org/  

Space 

 

  

http://www.aiaa-aviation.org/
http://www.expodatabase.com/veranstalter/aiaa-american-institute-of-aeronautics-and-astronautics-13010.html
http://www.expodatabase.com/veranstalter/aiaa-american-institute-of-aeronautics-and-astronautics-13010.html
http://www.aiaa.org/
http://www.alea.org/alea-expo-2016-savannah-ga
http://www.alea.org/alea-expo-2016-savannah-ga
http://www.alea.org/
http://www.aiaa-propulsionenergy.org/
http://www.aiaa-propulsionenergy.org/
http://www.expodatabase.com/veranstalter/aiaa-american-institute-of-aeronautics-and-astronautics-13010.html
http://www.expodatabase.com/veranstalter/aiaa-american-institute-of-aeronautics-and-astronautics-13010.html
http://www.aiaa.org/
http://www.eaa.org/en/airventure
http://www.expodatabase.com/veranstalter/eaa-inc-4053.html
http://www.eaa.org/eaa
http://www.interdrone.com/
http://www.expodatabase.com/veranstalter/bz-media-llc-17690.html
http://www.bzmedia.com/
http://www.aiaa-space.org/
http://www.expodatabase.com/veranstalter/aiaa-american-institute-of-aeronautics-and-astronautics-13010.html
http://www.expodatabase.com/veranstalter/aiaa-american-institute-of-aeronautics-and-astronautics-13010.html
http://www.alea.org/
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AFA National Convention 2016 
17-18 september, 2016 
National Harbor, DC 
www.afa.org/home  

The Air Force Association 
1501 Lee Highway Arlington, 
VA 22209-1198 
Phone: +1 703-247-5800 
http://www.afa.org/ 

Military 

Air & Space Conference and 
Technology Exposition 2016 
19-21 september, 2016 
National Harbor, DC 
www.afa.org/airspacecyber/home  

Air Force Association 
Arlington, VA 22209-1198 
Phone: +1 703-247-5800 
www.afa.org/  

Military 

2016 ACI-NA Annual / World 
Conference & Exhibition 
25-28 september, 2016 
Montreal, Canada 
www.aci-na.org/event/6259  

Airports Council 
International - North 
America 
Québec, Canada 
Phone: +1 514 373-1200 
www.aci.aero/  

Alle subsectoren 

AMTC 2016 - Air Medical Transport 
Conference 
26-28 september, 2016 
Charlotte, NC 
www.aams.org/  

Association of Air Medical 
Services 
Alexandria, VA  
Phone: +1 703 836-8732 
www.aams.org/  

Air Medical 
Transport Services 

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 
Exhibition 
31 oktober – 2 november, 2016 
Las Vegas, NV 
www.unmanned-
aerial.com/tag/expo/  

Diversified Communications 
Portland, OR 
Phone: +1 207 842-5500 
www.divcom.com  

Commercial UAV 

NAAA 50th Annual Convention & 
Exposition –  
5-8 augustus, 2016 
Long Beach CA 
wagaviation.org/convention  

National Agricultural 
Aviation Association 
Alexandria, VA 
Phone: +1 202 546-5722 
www.agaviation.org/  

General Aviation 

National Business Aircraft 
Association Exhibition 
1-3 november, 2016 
Orlando, FL 
www.nbaa.org/events/bace/2016/  

NBAA - National Business 
Aviation Association, Inc. 
Washington, DC  
Phone: +1 202 783 9000 
www.nbaa.org/  

General Aviation 
Zakelijk 
luchtvaartindustrie 

SciTech 2017 
9 - 13 januari, 2017 
Grapevine, TX 

www.aiaa-scitech.org/  

American Institute of 
Aeronautics and 
Astronautics 
Reston, VA  
www.aiaa.org  

Science & 
Technology of the 
Aerospace industry 

Advanced Manufacturing Expo & 
Conference 
7-9 februari, 2017  
Anaheim, CA 
www.anaheim.ubmcanon.com/  

UBM  
Santa Monica, CA  
Phone: +1 310 445-4200 
www.ubm.com/  

Advanced 
Manufacturing 

http://www.afa.org/home
http://www.afa.org/airspacecyber/home
http://www.afa.org/
http://www.aci-na.org/event/6259
http://www.aci.aero/
http://www.aams.org/
http://www.aams.org/
http://www.unmanned-aerial.com/tag/expo/
http://www.unmanned-aerial.com/tag/expo/
http://www.divcom.com/
http://www.agaviation.org/convention
http://www.agaviation.org/
http://www.nbaa.org/events/bace/2016/
http://www.expodatabase.com/veranstalter/nbaa-national-business-aviation-association-inc-1158.html
http://www.expodatabase.com/veranstalter/nbaa-national-business-aviation-association-inc-1158.html
http://www.nbaa.org/
http://www.aiaa-scitech.org/
http://www.aiaa.org/
http://www.anaheim.ubmcanon.com/
http://www.ubm.com/


 

Marktstudie luchtvaartindustrie Verenigde Staten | 2016                                                                                             40  

 

 
Voor meer events kan u deze link raadplegen: http://www.eventsinamerica.com/trade-
shows/manufacturing/aviation-and-aerospace/date/100000/  
  

60th Annual AEA Convention 
13-16 maart, 2017 
Orlando, FL 
www.aea.net/convention/2017  

Aircraft Electronics 
Association 
Lee's Summit, MO 
 Phone: +1 816-347-8400 
www.aea.net/ 

General 
Aviation 
Aerospace 
Electronics 

Aviation Week MRO Americas  
25-27 april, 2017  
Orlando, FL 
www.mroamericas.aviationweek.com  

Aviation Week Network 
www.aviationweek.com/c
ontact-aviation-week 

MRO 
(Maintena
nce Repair 
Operations
)  

XPONENTIAL 2017 
8 – 11 mei, 2017 
Dallas, TX 
www.xponential.org/xponential2017/public/e
nter.aspx 

Association for Unmanned 
Vehicle Systems 
International 
Arlington VA  
Phone: +1 703 845-9671 
www.auvsi.org/home  

Unmanned 
Vehicle 
Systems  

Interwire Trade Exposition 
9-11 mei, 2017 
Atlanta, GA 
www.interwire17.com/  

The Wire Association 
International (WAI), Inc. 
Madison, CT 
Phone: +1 203 453-2777 
www.wirenet.org  

Wire 
exposition 
for divers 
sectors 

 

http://www.eventsinamerica.com/trade-shows/manufacturing/aviation-and-aerospace/date/100000/
http://www.eventsinamerica.com/trade-shows/manufacturing/aviation-and-aerospace/date/100000/
http://www.aea.net/convention/2017
http://www.aea.net/
http://mroamericas.aviationweek.com/am17/public/enter.aspx
http://www.mroamericas.aviationweek.com/
http://www.aviationweek.com/contact-aviation-week
http://www.aviationweek.com/contact-aviation-week
http://www.xponential.org/xponential2017/public/enter.aspx
http://www.xponential.org/xponential2017/public/enter.aspx
http://www.auvsi.org/home
http://www.interwire17.com/
http://www.wirenet.org/
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OVERZICHT BEURZEN IN EUROPA 

Link naar beurzen betreffende de luchtvaartindustrie in Europa:  

http://www.eventseye.com/fairs/zst1_trade-shows_europe_aeronautics-space.html 

  

Informatie beurs Contactinformatie Focussector 
Skywonder 2017 
25 - 26 maart 2017 
Kortrijk, België  
www.skywonder.aero/  

Barbara Demeulemeester 
pilot@skywonder.aero 

General 
Aviation 

Farnborough International Airshow 
11-17 juli 2016 
Farnborough, Verenigd Koninkrijk 
www.farnborough.com/ 

Wanda Arden 
Communications Assistant 
Tel: + 44 (0) 1252 532853 
wanda.arden@farnborough.
com 

Alle 
subsectoren 

Airtec 
25 – 27 oktober 2016 
München, Duitsland 
http://airtec.aero/ 

Carl-von-Noorden-Platz 5 
60596 Frankfurt/Main 
T +49 (0) 6927 400315 
info@airtec.aero 

Alle 
subsectoren 

AEROMART TOULOUSE 
30  november - december 1, 2016 
Toulouse, Frankrijk 
www.toulouse.bciaerospace.com/  

BCI AEROSPACE 
Boulogne, Frankrijk 
Tél : +33 1 41 86 49 18 

Alle 
subsectoren 

The Global MRO Procurement Expo 
31 mei – 1 juni 2017 
Olympia Londen, Verenigd Koninkrijk 
http://www.apmexpo.com/apm17/Publi
c/Enter.aspx 

Victoria Keeble 
+44 (0) 2079 751666 
victoria.keeble@mro-
network.com 

MRO 
(Maintenance 
Repair 
Operations) 

International Paris Air Show 
19 – 25 juni 2017 
Parijs, Frankrijk 
http://www.siae.fr/ 
 

Fabienne Lissak : GIFAS 
Communication Director 
fabienne.lissak@gifas.fr 
 

Alle 
subsect
oren 

Space Tech Expo Europe 
24 – 26 Oktober 
Bremen, Duitsland 
http://www.spacetechexpo.eu/ 

Event Director 
Gordon McHattie 
gordon.mchattie@smartersh
ows.com 
+44 1273 916309 

Space 

http://www.eventseye.com/fairs/zst1_trade-shows_europe_aeronautics-space.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-kortrijk.html#ap442
http://www.skywonder.aero/
mailto:pilot@skywonder.aero
http://www.farnborough.com/
mailto:wanda.arden@farnborough.com?subject=Communications%20%26%20Media%20Enquiry
mailto:wanda.arden@farnborough.com?subject=Communications%20%26%20Media%20Enquiry
http://tofairs.com/expo.php?fair=110121
http://airtec.aero/
http://www.toulouse.bciaerospace.com/
mailto:victoria.keeble@mro-network.com?Subject=ap%26m%20Enquiry
mailto:victoria.keeble@mro-network.com?Subject=ap%26m%20Enquiry
mailto:fabienne.lissak@gifas.fr
mailto:gordon.mchattie@smartershows.com
mailto:gordon.mchattie@smartershows.com
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CONTACTINFORMATIE ORGANISATIES/ASSOCIATIES 
 

LUCHTVAARTORGANISATIES IN DE VS 

Aerospace Industries Association (AIA) 
1000 Wilson Boulevard, Suite 1700 
Arlington, VA 22209-3928 
Tel: 703.358.1000 
aia@aia-aerospace.org 
www.aia-aerospace.org 
 
National Business Aviation Association (NBAA) 
1200 G Street NW, Suite 1100  
Washington, DC 20005  
Tel: (202) 783-9000  
info@nbaa.org 
www.nbaa.org 
 
National Air Transport Association (NATA) 
818 Connecticut Avenue, NW, Suite 900 
Washington, DC 20006 
Tel: 202-774-1535  
rmulholland@nata.aero 
www.nata.aero 
 
General Aviation Manufacturer Association (GAMA) 
1400 K Street NW, Suite 801 
Washington, DC  20005 
Tel: +1-202-393-1500 
bforan@GAMA.aero 
www.gama.aero 
 
Aviation Suppliers Association (ASA) 
2233 Wisconsin Avenue, NW Suite 503 
Washington, DC 20007 
Tel: 1-202-347-6899 
www.aviationsuppliers.org 
 
AeroSpace Industries Association of Europe (ASD) 
Rue Montoyer 10  
1000 Brussels  
Tel +32 2 775 81 10 
info@asd-europe.org 
www.asd-europe.org/home 

  

mailto:aia@aia-aerospace.org
http://www.aia-aerospace.org/
mailto:info@nbaa.org
http://www.nbaa.org/
mailto:rmulholland@nata.aero
http://www.nata.aero/
mailto:bforan@GAMA.aero
http://www.gama.aero/
http://www.aviationsuppliers.org/
mailto:info@asd-europe.org
http://www.asd-europe.org/home
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LUCHTVAARTORGANISATIES IN EUROPA 

The Flemish Aerospace Group (FLAG) 
Koningsstraat 154 -158 
1000 Brussel 
Tel: +32 2 229 81 48 
kris.vanderplas@flag.be 
www.flag.be 
 
Association of European Airlines (AEA) 
Avenue Louise 350 b4 
B-1050 Brussels 
Tel: +32 (0)2 639 89 89 
www.aea.be/ 
 
European Regions Airline Association (ERA) 
Park House 
127 Guildford Roadµ 
Lightwater, Surrey GU18 5RA 
United Kingdom 
info@eraa.org 
www.eraa.org/ 
 
EBAA (European Business Aviation Association) 
Avenue de Tervuren 13 a / Box 5 
BE- 1040 Brussels, Belgium 
Tel: +32 2 766 00 70  
www.ebaa.org  
 
AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD) 
Rue Montoyer 10  
1000 Brussels  
Tel +32 2 775 81 10 
info@asd-europe.org 
www.asd-europe.org/home/ 
 
The Council of European Aerospace Societies (CEAS) 
Rue du Trône 98 
1050 Brussels 
Belgium 
info@ceas.org 
www.ceas.org 

mailto:kris.vanderplas@flag.be
http://www.flag.be/
http://www.aea.be/
mailto:info@eraa.org
http://www.eraa.org/
http://www.ebaa.org/
mailto:info@asd-europe.org
http://www.asd-europe.org/home/
mailto:info@ceas.org
http://www.ceas.org/
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TIPS VOOR MARKTBENADERING 
 

ENKELE INTERESSANTE TIPS 
Het meest essentiële om deze markt op een effectieve manier te benaderen is marketing 
en netwerken volgens Richard Aboulafia, Vice President Analysis van Tealgroup Corp. 
(Aboulafia, 2016) 
 
Het draait allemaal om contacten leggen. Het is belangrijk om duidelijkheid te scheppen 
over wat nu juist de specialiteit is van uw bedrijf. Wat onderscheidt uw bedrijf van de 
rest? Wat kan u op tafel leggen? Beslis waarin u het beste bent. 
 

Wat is er belangrijk? 
 
Website: 
 
Eerst en vooral is het belangrijk om uw bedrijfswebsite goed te organiseren. Het eerste 
wat potentiële klanten namelijk doen is uw website bekijken. Zorg er dus voor dat uw 
website voorkomt binnen alle belangrijkste internationale zoekmachines. Zorg er ook voor 
dat uw website in het Engels kan geraadpleegd worden en dat die voorzien is van 
duidelijke en operationele informatie. Zo is het niet nodig om een gedetailleerde 
geschiedenis weer te geven van uw bedrijf maar is het eerder aan te raden om een 
overzicht weer te geven van de vaardigheden en referenties van uw bedrijf. Technische 
specificaties mogen ook vermeld worden aangezien die erg gewaardeerd worden binnen 
deze complexe industrie. 
 
Directe communicatie: 
 
Daarnaast wordt directe communicatie enorm geapprecieerd binnen de Amerikaanse 
cultuur. Zorg er dus voor dat uw medewerkers en natuurlijk uzelf de Engelse taal goed 
beheersen. Door die directe communicatie zal u in staat zijn om lucratieve, lange termijn 
relaties op te bouwen en te waarborgen. Binnen deze industrie is het, zoals Filip Verhaeghe 
vermeld had, moeilijk om relaties op te bouwen. Dit toont de belangrijkheid van die directe 
communicatie om lange termijn relaties op te bouwen nog maar eens aan. 
 
Aanwezigheid op beurzen en evenementen 
 
Zoals (Aboulafia, 2016) zei: “Het meest essentiële om deze markt op een effectieve manier 
te benaderen is marketing en netwerken.” Daarom zijn beurzen en evenementen enorm 
belangrijk. Uw aanwezigheid op de belangrijkste luchtshows voorziet u van bevoorrechte 
kansen om nieuwe contacten te leggen. Hier kan Flanders Investment & Trade u ook van 
dienst zijn aangezien zij bijvoorbeeld in april 2016 naar ADSS in Seattle geweest zijn met 
een aantal Belgische bedrijven. 
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Tot slot zijn de kwaliteiten van Vlaanderen als regio natuurlijk ook essentieel dus daar 
kan zeker op ingespeeld worden. Vlaanderen is centraal gelegen in Europa en heeft een 
buitengewone logistieke infrastructuur. Dit betekent in feite dat we een directe connectie 
hebben met alle belangrijke bedrijven actief in de Europese luchtvaartindustrie. Bovenop 
dit alles beschikt Vlaanderen ook nog eens over een hoog gekwalificeerde arbeidskracht.
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CONCLUSIE 
Uit deze studie kunnen we concluderen dat de luchtvaartindustrie een heel dynamische 
sector is met veel groeipotentieel. De groei binnen de industrie wordt beïnvloed door veel 
interne- en externe factoren die een overduidelijke impact hebben op de evolutie van de 
industrie. 
 
Dit is van invloed op alle subsectoren binnen de luchtvaart. Zo heeft bijvoorbeeld de BCA 
(Budget Control Act) ervoor gezorgd dat bedrijven actief in de militaire luchtvaartindustrie 
minder groei kennen dan bedrijven in de andere subsectoren van de luchtvaartindustrie. 
 
In de civiele luchtvaart hebben de dalende olieprijzen er op hun beurt voor gezorgd dat 
de luchtvaartmaatschappijen meer winst maken maar ook het competitief voordeel van 
hun milieuvriendelijkere vliegtuigen verliezen. De subindustrie zal het in de komende jaren 
ook goed blijven doen aangezien het aantal vliegtuigpassagiers de komende 20 jaar met 
4,9 % per jaar zal toenemen. 
 
De drone-industrie is de subsector binnen de luchtvaartindustrie die de afgelopen jaren 
het meeste groei kende. Deze trend zal zich in de emerging market ook blijven 
verderzetten (79 % in 10 jaar). 
 
Ook de luchtvaartproductie zal logischerwijze onderhevig zijn aan de gevolgen van die 
interne- en externe factoren. De vraag naar vliegtuigen zal ondermeer door het groeiende 
passagiersaantal blijven toenemen en we kunnen nu al zien dat dit een impact heeft op 
de positionering van grote vliegtuigproducenten. 
 
Bedrijven zoals Boeing en Airbus zijn continu aan het uitbreiden en tegelijkertijd ook aan 
het besparen om hun competitief voordeel te behouden. Zo heeft Boeing onlangs een 
aantal nieuwe faciliteiten geopend in Charleston, South Carolina en heeft Airbus een 
nieuwe fabriek geopend in Mobile, Alabama. 
 
Daaruit kunnen we dus concluderen dat het concept van clusters een zekere evolutie zal 
ondergaan in de toekomst. Door de logistieke mogelijkheden waarover bedrijven actief in 
de luchtvaartindustrie in dit tijdperk beschikken is de ligging van hun productiefaciliteiten 
minder van belang. Wat we nu echter wel zien is dat er verschillende kenniscentra rondom 
de nieuwe en bestaande clusters verschijnen. Daaruit kunnen we afleiden dat de clusters 
zullen blijven bestaan maar dat die eerder zullen evolueren naar zogenaamde 
‘kennisclusters’. 
 
We kunnen stellen dat de Vlaamse bedrijven actief in de luchtvaartindustrie onderhevig 
zijn aan de consequenties van kostenreductie-inspanningen van zowel Airbus en Boeing. 
Zo zei (Luys, 2016) bijvoorbeeld dat Boeing hun leveranciers aanmaant om hun kosten te 
verlagen met maar liefst 15 %. Hoewel vele Vlaamse luchtvaartbedrijven geen rechtstreekse 
leverancier zijn van Boeing of Airbus heeft dit tevens een impact op hun werking. Zo zullen 
Tier 1- leveranciers ook verwachten dat hun rechtstreekse leveranciers of Tier 2-
leveranciers aan kostenbesparingen doen om zo hun eigen besparingen te kunnen 
doorvoeren. 
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Uit de vorige passages blijkt dat het essentieel is om een dynamische industrie zoals de 
luchtvaartindustrie goed te benaderen. Zo is het uiterst belangrijk om aan marketing te 
doen en te netwerken. Deze industrie is er één die op lange termijn moet benaderd worden 
en daarom moet contacten leggen een prioriteit zijn. 
 
Uit dit alles kunnen we besluiten dat de luchtvaartindustrie met uitdagingen zal blijven 
geconfronteerd worden. Dit betekent echter niet noodzakelijk dat de groei hierdoor zal 
afgeremd worden. Bedrijven actief in de industrie zullen immers antwoorden moeten 
blijven bieden op de veranderingen binnen de luchtvaart zoals ze dat in het verleden al 
meerdere malen deden. 
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LIJST MET AFKORTINGEN 
IS - Islamitische Staat 

BCA – Budget Control Act 

A&D – Aerospace & Defense 

BBP – Bruto Binnenlands product 

AIA – Aerospace Industries Association 

NBAA – The National Business Aviation Association 

GAMA – General Aviation Manufacturers Association 

UAS – Unmanned Aerial Systems 

UAV - Unmanned Aerial Vehicles 

FAA – Federal Aviation Administration 

DOD – Department Of Defense 

NASA - National Aeronautics and Space Administration 
 
ISRO - Indian Space Research Organization 
 
ESA - The European Space Agency 
 
Roscosmos - Russian Federal Space Agencyµ 
 
MRO – Maintenance Repair & Operations 
 
OEM – Original Equipment Manufacturer 
 

ADSS – Aerospace & Defense Supplier Summit 

FLAG – The Flemish Aerospace Group 

PNAA - Pacific NorthWest Aerospace Association 

DAT – Defense Aerospace, Traffic & Training 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld te vormen met 
betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie 
op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke 
situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & 
Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of 
onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de 
informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen 
bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen 

http://en.federalspace.ru/



