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Schiphol - Kamerbrief feitenrelaas vertrek Benschop 

 

Aanleiding 

Donderdag 15 september heeft Schiphol bekend gemaakt dat Dick Benschop zijn 

functie als CEO van Schiphol ter beschikking heeft gesteld. Het nieuws werd 

bekend tijdens een Commissiedebat over vliegveiligheid. De Tweede Kamer heeft 

verzocht om een feitenrelaas met wie er op welk moment op de hoogte werd 

gebracht van het nieuws omtrent dhr. Benschop. 

Beslispunten 

• Stemt u in met het verzenden van bijgevoegde Kamerbrief en tijdlijn? Wij 

adviseren positief. Zo ja, wilt u de brief medeondertekenen? De brief wordt 

verstuurd door MinIenW.  

• Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota 

door IenW, conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota’s. 

Kernpunten 

• Op woensdag 14 september heeft dhr. Benschop de RvC van Schiphol 

geïnformeerd over zijn besluit zijn functie ter beschikking te stellen.  

• Schiphol heeft dit op donderdag 15 september rond 12:30 via een persbericht 

wereldkundig gemaakt.  

• Op dat moment vond er een commissiedebat plaats over vliegveiligheid met 

MinIenW. Hij heeft aangegeven staande het debat op de hoogte te zijn 

gebracht en ervanuit te gaan dat u als aandeelhouder ook tijdig van het 

besluit van dhr. Benschop in kennis bent gesteld. 

• Kamerleden kwalificeerden het als “opmerkelijk” dat uit het persbericht bleek 

dat dhr. Benschop zijn functie al op woensdagavond bij de RvC ter 

beschikking had gesteld, maar dat Schiphol MinIenW pas in de loop van de 

ochtend op de hoogte heeft gesteld. In dat kader heeft de Kamer vervolgens 

gevraagd om een feitenrelaas van MinIeNW en u.  

• Uit het feitenrelaas blijkt het volgende: aan het einde van de avond stond het 

besluit van dhr. Benschop vast en heeft de RvC hiermee ingestemd. Een 

ambtenaar van IenW is hier kort voor het debat over geïnformeerd. MinIenW 

is donderdagochtend rond 11.00 uur tijdens de schorsing van het 

commissiedebat geïnformeerd. Het ministerie van AZ werd gelijktijdig 

geïnformeerd in verband met een afspraak tussen premier Rutte en dhr. 

Benschop die later die middag op de agenda stond. Rond 11.45u is er voor 

het eerst contact gezocht met het ministerie van Financiën. Na enkele 

onsuccesvolle contactpogingen, bereikt het nieuws medewerkers van de 
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 Directie Financieringen rond 12.15u. Omstreeks 13:00u bent u persoonlijk 

door dhr. Benschop geïnformeerd. Dhr. Benschop heeft u later geïnformeerd, 

omdat hij begreep dat u in de ochtend in het vliegtuig zat en daarom niet 

bereikbaar was. 

• Wij zullen deze nota met IenW delen met het verzoek of ze deze nota bij 

versturen Kamerbrief ook openbaar willen maken, conform de beleidslijn 

Actieve openbaarmaking nota’s  

 

 

Communicatie  

Niet van toepassing.  

 

Politiek/bestuurlijke context 

Niet van toepassing.  

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

Niet van toepassing. 


