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Extra acties voor het managen van de drukte op Schiphol 
tijdens zomerperiode & Kamerbrief over voortgang  

Aanleiding 
Naar aanleiding van de recente berichten dat Schiphol voornemens is om meer 
dwingende maatregelen te nemen om de drukte voor de komende zomerperiode 
te managen is in kaart gebracht welk acties in deze fase vanuit Rijkszijde kunnen 
worden opgepakt.  
Daarnaast heeft Schiphol inmiddels twee weekrapportages (bijlage 1 en 2) 
toegestuurd. Op basis van deze rapportages is er een Kamerbrief (bijlage 3) 
opgesteld om de Kamer hierover te informeren.  

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd om de bijgevoegde brief (bijlage 3) naar de Kamer te sturen. 

U wordt geadviseerd om de volgende drie acties in gang te zetten: 
1. De Ondersteuningseenheid Externe Sturing van het Nationaal

taakveldenberaad bij elkaar roepen om de inzet van de KMAR zodanig te
verhogen dat ook op piektijden de grensbalies optimaal bezet zijn;

2. Hulpverzoek op eerst op DG-niveau en optioneel een 3SG overleg bij
elkaar roepen om te bespreken of defensiepersoneel ingezet kan worden
voor securitytaken op de luchthaven (voor de komende zomerperiode);

3. Inrichten van een taskforce/werkgroep om problemen op het snijvlak
tussen de security- en grenscontrole te analyseren en te adviseren hoe te
verhelpen (voor de komende zomerperiode en daarna).

Toelichting 
1. Ondersteuningseenheid Externe Sturing bij elkaar roepen
De capaciteit van de KMAR op de grens is beperkt. De KMAR geeft aan over 
voldoende personeel te beschikken, maar Schiphol ziet in de operatie dat er rijen 
ontstaan en het securityproces regelmatig moet worden afgeremd omdat er te 
veel mensen in de rij staan voor de KMAR-balies.  

Als de grens te druk is, gaan er securitylanes dicht. Dit is hoofdzakelijk een 
probleem bij de uitgaande grens naar non-Schengen. De ruimte achter security 
naar non-Schengen geeft capaciteitsbeperkingen voor wachtende passagiers. 
Schiphol heeft dit meermaals onder de aandacht gebracht van KMAR, maar KMAR 
ziet dit anders. De KMAR plant op dagaantallen van passagiers, zonder rekening 
te houden met de piektijden. 
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De ervaring tijdens de meivakantie heeft geleerd dat KMAR-personeel ook 
weggeroepen kan worden om politietaken te vervullen. Om voldoende inzet te 
houden voor zowel de grenscontrole als politietaken verdient het aanbeveling om 
de inzet van de KMAR op te hogen. Met name om ervoor te zorgen dat ook op 
piektijden de KMAR-balies optimaal bezet zijn. 

Als er – vanwege urgentie - extra KMAR-inzet nodig is, dan wordt dat besproken 
in het Nationaal Taakvelden beraad. In dit (ambtelijke) beraad kan verzocht 
worden om verschuiving van KMAR-inzet naar de luchthaven/grens.  

Het secretariaat van het Nationaal Taakveldenberaad berust bij de 
vertegenwoordigers in de Ondersteuningseenheid Externe Sturing (van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie). De Ondersteuningseenheid Externe Sturing 
vervult daarnaast een intermediaire functie en bewaakt de processen. 
Deze actie is reeds in gang gezet. 

2. Hulpverzoek op DG-niveau en optioneel 3SG-overleg
Op DG-niveau een brief sturen naar Defensie en JenV waarin we het hulpverzoek 
van Schiphol (zie bijlage 4) doorsturen op DG-niveau en vragen welke 
(on)mogelijkheden er zijn en vragen of zij mogelijkheden zien voor een 3 SG-
overleg over dit verzoek.  
Bij een positieve reactie, op zeer korte termijn een 3SG-overleg tussen IenW, 
Defensie en JenV bij elkaar roepen om opnieuw de vraag neer te leggen of de 
inzet van defensiepersoneel bij securitytaken op de luchthaven heroverwogen kan 
worden (met erna/ervoor overleg met SG IenW/CEO AAS).  

Defensiepersoneel zou mogelijk securitytaken kunnen uitvoeren zoals fouilleren 
van passagiers, helpen door floorwalking, bagage extra controleren na scan of 
fouilleren. Als er hierdoor meer security-lanes open kunnen, dan kunnen er meer 
passagiers langs de grenscontrole en kan Schiphol meer capaciteit beschikbaar 
stellen en hoeven er minder vertrekkende vluchten geannuleerd te worden. Het is 
zeer ongebruikelijk dat IenW om publieke inzet zal vragen op een privaat proces 
(omdat securitytaken bij Schiphol liggen). Dit kan politiek ook vragen oproepen. 
De nieuwe cijfers van Schiphol geven echter aanleiding om dit opnieuw met 
elkaar te bespreken. 
Deze actie is reeds in gang gezet. 

3. Inrichten van een taskforce/werkgroep
De huidige problemen tussen de security- en grenscontrole worden op ad hoc 
basis aangepakt. Het verdient aanbeveling om daar strategischer naar te kijken 
en met structurele oplossingen te komen. Het inrichten van een werkgroep die de 
kennis van zaken heeft en snel kan schakelen en opschalen kan die taak op zich 
nemen.  
Bijkomend voordeel van deze werkgroep is de komst van het EU-Entry-Exit-
Systeem (EES) dit najaar. Met de implementatie hiervan worden eveneens 
wachtrijen verwacht. Het is zeer wenselijk om dan een functionerende taskforce/ 
werkgroep te hebben die daar adequate op kan inspelen met kennis van zaken. 
Deze taskforce/werkgroep kan samen met de “Nationale Facilitatie commissie” 
functioneren waar een netwerk met experts achter zit. Deze taskforce/werkgroep 
zal wel geleid en ondersteund moeten worden op managementniveau. DG kan 
gevraagd worden om deze taskforce/ werkgroep in te richten. 
Deze actie kan per direct worden opgestart. 

1.

5.1 2.e Woo





Proposed limits RSG

Draft V0.4

2.



Status 07JUL_20JUL

Actual # seats overbooked based on snapshots 08JUN versus temporary terminal capacity 

Disclaimer

Due to limited time available only an indication can be supplied by ACNL based on temporary terminal capacity limits as provided by the airport managing body.

Comparison made for the complete period 07JUL20JUL is based on proposed temporary terminal parameter.

Draft v0.4

07JUL20JUL 7-jul 8-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul 14-jul 15-jul 16-jul 17-jul 18-jul 19-jul 20-jul legenda
Thursday Friday Saturday Sunday Monday  Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday  Tuesday Wednesday -123 shows limit not reached. # seats available

00:00 - 02:55 -1672 -846 -1182 -1353 -954 -933 -513 -1672 -846 -1182 -1353 -954 -933 -513 12345 # seats exceeding limit
03:00 - 03:55 234 1217 613 272 1272 515 737 343 988 235 272 894 515 737
04:00-12:55 18293 15934 20659 18730 23526 22534 19233 19243 16732 22489 19441 24040 23258 20628
13:00-20:55 15369 13246 12521 14990 14430 14579 19989 15594 13418 12797 15688 14512 14487 19504
21:00 - 23:55 -764 -728 -773 -803 -765 -774 -726 -764 -728 -762 -803 -765 -774 -726

total per day 31460 28823 31838 31836 37509 35921 38720 32744 29564 33577 33245 37727 36553 39630

2.



Period 1: 07JUL_20JUL

# departure seats based on allocated slots at SAL and snapshot 08JUN

Total overbooking 
periode 1

07JUL20JUL 1 2 3 4 5 6 7

Period 1 [UTC times] Monday  Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
00:00 - 02:55 -1908 -1866 -1026 -3344 -1692 -2364 -2706
03:00 - 03:55 2166 1110 1474 864 2205 550 544
04:00-12:55 47566 53676 39861 40331 32666 47388 38171
13:00-20:55 28942 32000 39493 37274 26664 27508 30678
21:00 - 23:55 -1530 -1204 -1452 -1162 -1456 -1180 -1606

Draft v0.4

2.
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Betreft Management Overleg ACNL - IenW 
Vergaderdatum 7 juni 2022 
Vergadertijd 13:00 – 14:00 
Vergaderplaats Webex 
Deelnemers IenW: ,  

(verslag) 
ACNL: ,  
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Datum 
24 mei 2022 

c. Slotallocatie zomerseizoen
i. Incl. nieuwe slotregels, regulering capaciteit

ACNL zal aanwezigen informeren van de stappen die reeds gezet zijn om 
de drukte op Schiphol te kunnen managen (slot op de deur). ACNL zal 
jullie ook informeren welke maatregelen er nog aan zullen komen (extra 
meer dwingende parameters). SUGGESTIE: Jij kunt vragen of er voor de 
overige gecoördineerde luchthaven aanvullende maatregelen nodig zijn. 

5. Opdrachtgever
a. Herziening slotverordening inzake COVID en Oekraïne
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Datum 
24 mei 2022 

b. Actualiteiten rond ontwikkelingen Schiphol (incl. toekomstige
capaciteit)

ACNL speelt een belangrijke rol in het managen van de drukte deze 
zomer. Zij zullen de rapportages moeten opstellen op basis waarvan 
luchtvaartmaatschappijen verzocht kunnen worden om een bepaald 
percentage slots/ stoelen te reduceren. Kortom: ACNL faciliteert het 
proces. SUGGESTIE: ik zou aan ACNL vragen of ze dit gaat lukken deze 
zomer? En ook vragen of er nog hulp vanuit de overheid gewenst is? 

6. Rondvraag

3.
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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

CC 

Ministerie van Defensie 
T.a.v. 
CC 

Koninklijke Marechaussee  
CC 

Datum 15 juni 2022 
Betreft formeel verzoek van Schiphol voor militaire 

steunverlening tijdens zomerperiode 

Geachte  

Amsterdam Airport Schiphol heeft op dinsdag 14 juni op grond van artikel 3 lid 2 
jo lid 4 van de “Regeling militaire steunverlening in het openbaar belang” een 
formeel verzoek gestuurd om militaire steun ten behoeve van de 
passagierscontroles in het kader van de beveiliging van de burgerluchtvaart op de 
luchthaven Schiphol voor de periode van 1 juli tot en met 4 september 2022. Deze 
brief is bijgevoegd. 

De Luchthaven Schiphol heeft sinds de start van de meivakantie te kampen met 
enorme drukte op de luchthaven. Deze drukte zal in de zomerperiode aanhouden 
en naar verwachting groter zijn. Om de drukte op de luchthaven te managen heeft 
Schiphol diverse maatregelen in gang gezet. Omdat die maatregelen vooralsnog 
onvoldoende effectief zijn zal Schiphol op zeer korte termijn waarschijnlijk meer 
dwingende maatregelen inzetten om het aantal vertrekkende passagiers terug te 
brengen.  

Huidige analyses van Schiphol laten zien dat het om grote aantallen vertrekkende 
passagiers gaat die in korte tijd naar beneden zullen moeten worden gebracht 
omdat Schiphol die passagiers niet door het securityproces kan krijgen. Het is niet 
zeker dat reductie van passagiers op zo’n korte termijn lukt. Vanwege eerdere 
ervaringen in de meivakantie en de ongeregeldheden die er toen waren, vraagt 
Schiphol nu formeel op hulp.  

Naar aanleiding van dit verzoek vraag ik u om aan te geven of dit past binnen de 
afspraken die er zijn over civiel-militaire samenwerking en openbare 
steunverlening. Dit verzoek staat los van het verzoek dat in het Nationaal 
Taakveldenberaad zal worden gedaan om de KMAR-inzet voor de grenscontrole 
(tijdens de pieken) conform afspraken in te vullen.  
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Graag ontvang ik uw reactie zo spoedig mogelijk. 

Met vriendelijke groet, 
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M: /
@transavia.com

P.O. Box 7777 - 1118 ZM Schiphol Airport - The Netherlands

Keep in touch on: 

Please consider the environment and do not print this email unless necessary.
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official business of Air Traffic Control the Netherlands shall be understood as neither
given nor endorsed by it. Air Traffic Co ntrol the Netherlands shall not be liable for the
incorrect or incomplete transmission of this e-mail or any attachment, nor responsible for
any delay in receipt.
------------------------------------------------------------------
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-----Original Appointment-----
From: @schiphol.nl> 
Sent: Thursday, 9 June 2022 15:08
To: @tuifly.nl; 

 (AMSLR) - KLM; 
 (S&CM\ CMA;  -

DGLM; @cargolux.com;  (AMSLR) - KLM;
@corendon.nl'; 

@planet.nl; 
Cc:  (CCN); @easyjet.com'; 

Subject: CDSC inzake regulerende parameter
When: Friday, 10 June 2022 09:00-10:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome,
Stockholm, Vienna.
Where: Microsoft Teams Meeting

Beste allen

Zoals vanochtend in het OSO besproken zal de CCN van morgenochtend vrijdag 10 juni worden
verplaatst naar maandag 13 juni en zullen we morgen een CDSC houden ipv. een CCN om o.a. de
impact van regulatie met elkaar te kunnen bespreken. Hierbij wel onder voorbehoud dat ACNL
de benodigde gegevens kan verstrekken.

Groet

______________________________________________________________________________
__

Microsoft Teams meeting

Learn More | Meeting options

______________________________________________________________________________
__
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· In meerdere regio’s geen draagvlak voor meer verkeer, zeker niet als overloop
van Schiphol-problematiek.

· Gaat leiden tot allerlei juridische procedures. Handhavingsverzoeken etc.
· Juridisch allemaal erg dun, want er zal een inhoudelijk verhaal moeten zijn

waarom dit zou moeten.
· Voor EA geldt grosso modo hetzelfde, met dat verschil dat DEF hier in de lead is.

Andere optie bij EA voor regelen extra verkeer is het aanpassen van de
medegebruiksvergunning. Zou relatief snel kunnen, maar grens is de civiele
contour uit het LHB. Deze optie geeft potentieel maar heel beperkt ruimte voor
iets extra’s. Lijkt dus een schijnoplossing. Waar bovendien alle bovengenoemde
argumenten ook spelen. Ook in dit geval is DEF bevoegd gezag.

Kortom, technisch zou een aanwijzing kunnen maar juridisch en beleidsmatig zouden
we hier absoluut niet voor kiezen. Los daarvan zou eerst inhoudelijk helder moeten
zijn wat er precies op luchthavens nodig zou moeten zijn, waarom de huidige
vergunning onvoldoende ruimte geeft en hoe dit dan opgelost moet worden.

Openingstijden Eelde
Het juridische kader voor luchthaven Eelde wordt gevormd door de Omzettingsregeling
Luchthaven Eelde (https://wetten.overheid.nl/BWBR0031775/2015-11-07).
In de omzettingsregeling zijn grenswaarden opgenomen voor geluid en worden
beperkingen gesteld aan het gebruik van de luchthaven, zoals bijvoorbeeld de
openingstijden.
Luchthaven Eelde is geopend van 6.30 tot 23.00 uur doordeweeks en 7.30 tot 23.00 uur
in het weekend en op feestdagen. De geluidsbelasting dient binnen de grenswaarden in
handhavingspunten te blijven.
Handhaving
Een ontheffing op de bepalingen in de omzettingsregeling is niet mogelijk. Uitzonderingen
op de openingstijden zijn in de omzettingsregeling zelf al opgenomen. Zo gelden de
openingstijden niet voor vliegtuigen die in nood verkeren of medische vluchten in geval
een onmiddelijke start en landing is vereist. Verder kunnen vliegtuigen die voor 23.00
uur hadden moeten binnenkomen voor zover er sprake is van onverwachte vertragende
omstandigheden die op het moment van vertrek niet konden worden voorzien nog tussen
23.00 en 24.00 uur binnenkomen.  
De ILT ziet op het naleven van de bepalingen.
Binnen deze kaders kunnen vluchten die verplaatst worden vanaf Schiphol worden
afgewikkeld.

........................................................................
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
DGLM | Directie Luchtvaart
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
........................................................................
T 
E @minienw.nl
........................................................................
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Van:  - DGLM
Aan:  - DGLM
Onderwerp: FW: Formeel verzoek tot militaire steunverlening in het openbaar belang
Datum: zondag 19 juni 2022 11:25:13
Bijlagen: DB.2022.012 De heer M. Harbers, Minister IenW.PDF

image002.jpg

Van:  - DGLM @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 14 juni 2022 19:27
Aan:  - DGLM @minienw.nl>;  - DBO

@minienw.nl>;  - DBO < r@minienw.nl>
CC:  - DGLM @minienw.nl>;  BSK

@minienw.nl>
Onderwerp: FW: Formeel verzoek tot militaire steunverlening in het openbaar belang

 
Meteen zoals afgesproken formele brief in gang zetten , mede nav de gesprekken die al gevoerd zijn
met NCTv en def,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @schiphol nl>
Datum: dinsdag 14 jun. 2022 6:39 PM
Aan: @minienw nl>,  DGLM @minienw.nl>
Kopie: @schiphol nl>
Onderwerp: Formeel verzoek tot militaire steunverlening in het openbaar belang

Geachte heer Harbers en 

Namens de heer Benschop stuur ik u bijgaande brief toe.

Met vriendelijke groet,

Evert van de Beekstraat 202, 1118 CP Schiphol, The Netherlands
P.O. Box 7501, 1118 ZG Schiphol, The Netherlands, schiphol.nl

Group_emailhandtekening

Follow us on: Facebook  Twitter  Linkedin  Youtube  Instagram
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Van: @nctv.minjenv.nl> 
Verzonden: vrijdag 17 juni 2022 10:25
Aan:  - DGLM @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Formeel verzoek van Schiphol voor militaire steunverlening tijdens
zomerperiode

Geachte mevrouw ,

Namens de NCTV, de heer Pieter-Jaap Aalbersberg, ontvangt u bijgevoegd schrijven.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Justitie en Veiligheid | NCTV
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
T  | * @minjenv.nl

Van:  - DGLM < @minienw.nl>
Datum: woensdag 15 jun. 2022 3:44 PM
Aan:  - BD/NCTV @nctv.minjenv.nl>,

@mindef.nl' @mindef.nl>
Kopie: @mindef.nl' @mindef.nl>, 
BD/DGM/DMB @minjenv.nl>, @mindef.nl'

@mindef.nl>
Onderwerp: Formeel verzoek van Schiphol voor militaire steunverlening tijdens zomerperiode

Secretariaat 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
Postbus 20901  2500 EX Den Haag
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Als ik mail verzend buiten kantooruren dan verwacht ik daar niet gelijk een antwoord op

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security
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> Retouradres Postbus 16950 2500 BZ  Den Haag

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
T.a.v. 

Postbus 20901
2500 EX Den Haag

 Datum 17 juni 2022 
Onderwerp Reactie op formeel verzoek van Schiphol voor militaire steunverlening 

tijdens zomerperiode 

Geachte , 

U heeft mij verzocht aan te geven of de tijdelijke inzet van militaire steun ten 
behoeve van de passagierscontrole op Schiphol past binnen de afspraken over 
civiel-militaire samenwerking. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de regeling 
militaire steunverlening in het openbaar belang. 

Aanvraagprocedure  
Indien wordt besloten een aanvraag te doen op grond van eerdergenoemde 
regeling, dan geldt de volgende procedure. Een aanvraag om steunverlening 
wordt in ieder geval schriftelijk door een bestuursorgaan ingediend bij het LOCC. 
Het LOCC beoordeelt de capaciteitsbehoefte en beziet of en hoe hieraan zou 
kunnen worden voldaan. Indien het LOCC concludeert dat militaire capaciteit 
benodigd is, stuurt het LOCC de aanvraag door aan het Nationale Operaties van 
Defensie (NATOPS). NATOPS beoordeelt of en welke militaire capaciteit 
beschikbaar is en geleidt de aanvraag om militaire steunverlening voor advies 
over juridische en bestuurlijke aspecten naar de Directeur Juridische Zaken (DJZ) 
van het Ministerie van Defensie. De CDS beslist namens de Minister, na overleg 
met de DJZ, op de aanvraag. In dit bijzondere geval dient ook overleg plaats te 
vinden met de minister van JenV in verband met de noodzakelijke tijdelijke 
aanwijzing van beveiligingspersoneel op basis van de Luchtvaartwet.  

Voor de goede orde: een dergelijk bijstandsverzoek betreft geen verzoek voor 
bijstand bij de handhaving van de openbare orde of bij strafrechtelijke 
handhaving van de rechtsorde in Nederland. Een regulier bijstandsverzoek op 
basis van de Politiewet of de Wet Veiligheidsregio’s behoort in deze casus niet tot 
de mogelijkheden. 

Turfmarkt 147 
2511 DP  Den Haag 
Postbus 16950 
2500 BZ  Den Haag 
www.nctv.nl 

Contactpersoon 
P.J. Aalbersberg 

T   

Ons kenmerk 
NCTV/05/01 

Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen. 
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 Datum 
28 mei 201922 

Ons kenmerk 
NCTV/05/01 

Juridische analyse gebruik Regeling 
Bovengenoemde Regeling kan uitsluitend gebruikt worden indien er sprake is van 
een openbaar belang van de aanvrager. Gelet op hetgeen u in uw brief beschrijft 
lijkt er geen sprake te zijn van een openbaar belang van de minister van IenW. 
Met de inzet van militairen zou er immers eerst en vooral voor worden gezorgd 
dat de commerciële belangen van Schiphol worden veiliggesteld. Schiphol kan in 
deze geen aanvrager zijn. 

Juridische mogelijkheid minister van JenV voor de inzet defensiepersoneel o.b.v. 
de Luchtvaartwet  
De minister van JenV is op basis van de Luchtvaartwet de aangewezen autoriteit 
om personeel voor beveiligingscontroles aan te wijzen. Conform de Luchtvaartwet 
kan de minister van JenV personeel aanwijzen om deze taak tijdelijk uit te 
voeren. Deze tijdelijke aanwijzing is echter in de wet beperkt tot personeel van de 
politie, de KMar en de Douane. Voor wat betreft Defensie kan de minister van 
JenV dus alleen ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee aanwijzen als 
beveiligingspersoneel. Deze KMar-medewerkers voeren in dat geval 
beveiligingstaken uit onder de verantwoordelijkheid van de luchthavenexploitant 
en dienen, voordat zij kunnen worden ingezet, te voldoen aan alle (Europese) 
geldende wet- en regelgeving, waaronder eisen met betrekking tot opleiding en 
training. De kosten van deze inzet komen voor rekening van de 
luchthavenexploitant. Regulier Defensiepersoneel zou alleen kunnen worden 
ingezet voor beperkte hand en spandiensten rond het beveiligingsproces.  

Mogelijkheden Defensie 
Met betrekking tot dit verzoek is van de zijde van de NCTV inmiddels meerdere 
malen contact geweest met het ministerie van Defensie. Door dit ministerie zijn 
een aantal zaken aangegeven die inwilliging van een dergelijk verzoek niet 
mogelijk maken. De mogelijkheid om militaire steun of bijstand te verlenen is niet 
bedoeld voor de huidige problematiek op Schiphol. Lange rijen vakantiegangers 
zijn niet te vergelijken met een crisis als Covid-19, orkaanschade in de Cariben of 
overstromingen in Limburg. De situatie in de Oekraïne betekent een grote 
personeelsinzet voor Defensie. Defensie wordt geacht ook capaciteit beschikbaar 
te houden voor reguliere bijstandsverzoeken voor de genoemde noodsituaties. 
Verder heeft langdurige inzet van defensiepersoneel gevolgen voor de 
geoefendheid en gereedheid van de krijgsmacht in een tijd waar die van 
doorslaggevend belang kan zijn, gezien de huidige geopolitieke situatie. Tenslotte 
is er sprake van precedentwerking, ook andere (commerciële) partijen hebben op 
dit moment te maken met personeelstekort. Van de zijde van de Kmar is 
aangegeven dat zij permanent volledig zijn ingezet en geen extra capaciteit 
beschikbaar hebben. 

Staatssteun 
In de regeling wordt bepaald dat een Minister die een aanvraag om 
steunverlening doet niet behoeft te motiveren waarom geen opdracht kan worden 
gegeven aan een civiele marktpartij om het probleem op te lossen.  
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De ruimte tussen vraag en aanbod is helaas te groot en we hebben in de afgelopen
periode geleerd wat hiervan de effecten zijn.
Te lange wachtrijen en passagiers die hun vlucht missen, maar bovenal, ondanks alle
maatregelen, spanningen tussen passagiers en medewerkers en passagiers onderling.
We kunnen niet toekijken en dit laten gebeuren.

Maandagmiddag zal ik in het CCN nogmaals het principe van de regulerende parameter
toelichten.
Daarnaast zal ik een bijgesteld voorstel toelichten waarin we de capaciteitsverdeling
over de dag verder hebben geoptimaliseerd en de capaciteit in grotere blokken
declareren, wat ervoor zorgt dat de capaciteit optimaler verdeeld wordt en de opgave
voor de airlines nog gelijkmatiger zal worden.
De eerlijkheid van deze maatregel is voor ons dan ook van groot belang. Tot nog toe
zien we helaas dat de bijdrages die geleverd worden via de vrijwillige oproepen en het
D-30 proces niet evenredig zijn verdeeld.
We zien het dan ook als onze plicht om deze maatregel in te voeren en zorg te dragen
voor een veilige en maakbare operatie.

Zoals gezegd, mochten jullie vragen hebben laat het vooral weten.

Met vriendelijke groet, kind regards,

Amsterdam Airport Schiphol

@schiphol.nl
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Bestuurskern 
Dir.Luchtvaart 
Afdeling Internationale 
Bereikbaarheid 

Den Haag 
Postbus 20901 
2500 EX  Den Haag 

Contact 

 
 

@minienw.n
l 

Our reference 
IENW/BSK-2022/133918 

> Return address Postbus 20901 2500 EX  Den Haag

International Air Transport Association 

 

E-mail to  
: @iata.org

CC @schiphol.nl 

Date 9 June 2022 
Subject Request from Schiphol to reduce the amount of local 

departing passengers in the May holiday 
 

Dear , 

On behalf of our Minister, I would like to thank you for your letter of May 3rd, 
2022, about the request of Schiphol to airlines to reduce the amount of local 
departing passengers during certain days in the May holiday. I have taken note of 
your concerns in your letter. 

During the May holiday local departing passengers had to deal with long queues 
and cancellations of flights due to lack of staff at Schiphol and in some cases also 
airlines. From a passenger’s point of view that situation was inconvenient and 
unacceptable. Schiphol has apologized for this and stated that this isn’t the quality 
level that can be expected from Schiphol. I agree and I have asked Schiphol to do 
everything in their power to prevent the same situation from happening in the 
upcoming summer.  

Schiphol presented an action plan for the summer holidays. The plan comprises 
four lines of action: recruiting staff; promoting work at Schiphol; optimising 
passenger flow and making operations feasible. Schiphol is working together with 
airlines to prevent overcrowding during the summer holidays. Schiphol also stated 
that if the current action plan turns out to be insufficient, more stringent measures 
will be taken. They are in good contact about this with the airlines and the Dutch 
slot coordinator (ACNL). I support this approach, because I also believe that 
cancellations are a last resort and only acceptable if other less stringent measures 
fail to solve the current operational problems.  

In the interest of all IATA members that operate from Schiphol, I would very much 
appreciate IATA to contribute to find solutions for the current summer holidays to 
make sure that as many travellers as possible can enjoy a predictable travel 
experience at Schiphol.  

14

5.1.2.e Woo 5.1 2 e Woo

5.1 2 e Woo

5.1 2 e Woo

5.1 2 e Woo

5.1 2 e Woo

5.1 2 e Woo

5.1 2 e woo

5.1.2.e woo





Van:  DGLM
Aan:  - DGLM
Onderwerp: FW: openingstijden Eelde
Datum: zondag 19 juni 2022 10:58:47

Van:  DGLM @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 14 juni 2022 15:33
Aan:  - DGLM @minienw.nl>
CC:  - DGLM @minienw.nl>
Onderwerp: openingstijden Eelde

Hoi 

Onderstaand ter info. Is ook gecheckt bij HBJZ.

Vr .groet,

Openingstijden Eelde
· Het juridische kader voor luchthaven Eelde wordt gevormd door de Omzettingsregeling

Luchthaven Eelde (https://wetten.overheid.nl/BWBR0031775/2015-11-07).
· In de omzettingsregeling zijn grenswaarden opgenomen voor geluid en worden

beperkingen gesteld aan het gebruik van de luchthaven, zoals bijvoorbeeld de
openingstijden.

· Luchthaven Eelde is geopend van 6.30 tot 23.00 uur doordeweeks en 7.30 tot 23.00 uur
in het weekend en op feestdagen. De geluidsbelasting dient binnen de grenswaarden in
handhavingspunten te blijven.

· Een ontheffing op de bepalingen in de omzettingsregeling is niet mogelijk.
Uitzonderingen op de openingstijden zijn in de omzettingsregeling zelf al opgenomen.
Zo gelden de openingstijden niet voor vliegtuigen die in nood verkeren of medische
vluchten in geval een onmiddellijke start en landing is vereist. Verder kunnen
vliegtuigen die voor 23.00 uur hadden moeten binnenkomen voor zover er sprake is van
onverwachte vertragende omstandigheden die op het moment van vertrek niet konden
worden voorzien nog tussen 23.00 en 24.00 uur binnenkomen.

· De ILT ziet op het naleven van de bepalingen.
· Binnen deze kaders kunnen vluchten die verplaatst worden vanaf Schiphol worden

afgewikkeld.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | DG Luchtvaart en Maritieme Zaken | Manager afdeling
Internationale Bereikbaarheid |
Postbus 20904 | 2500 EX Den Haag
Gsm: @minIenW.nl
- vrijdagmiddag afwezig -
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Minister 
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Gesprek Dick Benschop (CEO Schiphol) en  
 inz. drukte Schiphol (12:00 

– 13:00)

Aanleiding  
Op maandag 13 juni van 12.00 tot 13.00 uur heeft u samen met de minister 
van Financiën een gesprek met de CEO van Schiphol, de heer Benschop en  

). U heeft, bij brief van 25 mei 2022 (zie bijlage 1), 
verzocht om dit gesprek. Deze gespreksnota dient als voorbereiding. 

In de brief heeft u de luchthaven ook verzocht om wekelijkse (i.p.v. dagelijkse 
zoals in de meivakantie) schriftelijke updates te sturen over de voortgang van 
genomen en te nemen maatregelen om de drukte te beheersen, nu en in de 
komende maanden. De eerste wekelijkse rapportage is inmiddels door Schiphol 
gedeeld (bijlage 2). 

Zowel de wekelijkse update als dit gesprek stellen u in staat om de voortgang 
van de diverse maatregelen te evalueren en waar nodig en mogelijk verdere 
maatregelen te nemen op basis van uw verantwoordelijkheid onder de Wet 
luchtvaart als verlener van de exploitatievergunning voor Schiphol. De minister 
van Financiën schuift aan vanuit het aandeelhouderschap.  

Doel 
Doel van het gesprek is drieledig (vanuit IenW): 

- Geïnformeerd worden over genomen en te nemen maatregelen
komende zomer

- Schiphol aanzetten om te komen met een doorkijk naar een structurele
oplossing na de zomervakantie

- Bespreken op welke wijze en hoe frequent u voornemens bent de
Kamer te informeren over de stand van zaken en wat u daarvoor van
Schiphol nodig heeft
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Bestuurskern 
Dir.Luchtvaart 
Afdeling Internationale 
Bereikbaarheid 

Contactpersoon 
 

 
 

@minienw. 
nl 

T  

Datum 
9 juni 2022 

Kenmerk 
IENW/BSK-2022/138638 

Bijlagen 
2 
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Vanuit MinFin is aangekondigd dat een vierde doel is om aan te geven dat de 
financiering van de oplossing goed bekeken dient te worden en bij voorkeur 
niet ten laste van het dividend wordt gebracht.  

Agenda 
We hebben de volgende agenda afgestemd met (ambtelijk) MinFin en ter 
kennis gegeven aan Schiphol: 

1. Update/stand van zaken
2. Plan voor de zomer (capaciteitsbeperking)
3. Structurele oplossing
4. Structurele financiering
5. Informeren kamer

Ons voorstel is dat u het voortouw neemt bij punt 1, 2, 3 en 5, en dat de 
minister van Financiën het voortouw neemt bij punt 4. 

Toelichting en annotatie bij de agenda 

Agendapunt 1: Update/stand van zaken 
Schiphol is in gesprek met de ANVR, luchtvaartmaatschappijen en vakbonden 
om te kijken naar oplossingen om de drukte tijdens de zomervakantie aan te 
kunnen. Schiphol heeft een viertal actielijnen geformuleerd waarlangs 
maatregelen worden genomen. Hier heeft u de Kamer ook over geïnformeerd 
(Kamerstuk 29665, nr. 427).  

Schiphol heeft inmiddels een eerste weekrapportage (week 22-23) met ons 
gedeeld. Zie bijlage 2. Enkele relevante bevindingen, zowel kwantitatief als 
kwalitatief: 

- De on-time performance voor inkomende vluchten lag tussen de 18%
(zaterdag 4 juni) en 73% (woensdag 1 juni). Doel voor inkomende
vluchten is 80%. De on-time performance voor uitgaande vluchten lag
tussen de 17% (zaterdag 4 juni) en 52% (woensdag 1 juni. Doel voor
uitgaande vluchten is 71%.

- De maximale wachttijd per vertrekfilter was 66 minuten, gemeten
vanaf de banklining (start ‘officiële’ rij in security gedeelte, dus vanaf
de hekken en linten) bij security, dus niet vanaf buiten. Vanaf volgende
week kan Schiphol ons ook inzicht geven in de totale security
wachttijden.

- Succesvolle pilots voor vroegkomers (4+ uur van tevoren),
handbagage en passagiers die dreigen hun vlucht te gaan missen.
Preventieve annuleringen door KLM

Aanstaande dinsdag ontvangen we de tweede weekrapportage (week 23-24). 
Zoals ambtelijk besproken met Schiphol worden hierin ook de totale 
wachttijden bij de securityfilters weergegeven, alsook kwalitatieve informatie 
ten aanzien van spreiding naar regionale luchthavens, spreiding over de dag en 
relevante updates m.b.t. inzet van beveiligingspersoneel.  

Op vrijdag 10 juni is Schiphol eveneens gestart met dagelijkse operationele 
updates, met als primaire doelgroep de pers. Basis is het aantal passagiers 
voor die dag, vluchten en bijzonderheden met betrekking tot het actieplan van 
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Schiphol. Ook andere bijzonderheden worden vermeld. De updates verschijnen 
iedere dag op nieuws.schiphol.nl.  

Agendapunt 2: Plan voor de zomer (capaciteitsbeperking) 
Schiphol zal naar verwachting benoemen dat de kans zeer aanzienlijk is 
(~90%) dat Schiphol op een aantal dagen in juli (donkerrode dagen op slide 11 
in de bijgevoegde rapportage) een forse reductie van capaciteit teweeg zal 
moeten gaan brengen. Dit zal plaatsvinden via regulering, bijvoorbeeld op 
terminalcapaciteit en zal samen moeten worden aangepakt met 
luchtvaartmaatschappijen en slotcoördinator.  

U kunt hierbij informeren naar de voortgang van de volgende maatregelen: 
- Hoe verloopt het aantrekken van personeel?
- Hoe staat het met het spreiden van vluchten over de dag?
- Hoe staat het met de gesprekken over het verplaatsen van vluchten

naar regionale luchthavens?
- Hoe verlopen de gesprekken met maatschappijen over het verminderen

van handbagage?
- Hoe verloopt het vrijwillig afzien van gebruik van slots door

maatschappijen?
- Hoe verloopt het gesprek met slotcoördinator en maatschappijen over

verplichte beperking van het aantal vluchten? Heeft Schiphol
doorzettingsmacht?

- Tot slot kunt u vragen wat de luchthaven gaat doen als maatregelen
onvoldoende effect sorteren (plan B).

Schiphol is als exploitant van de luchthaven verplicht tot exploitatie van de 
luchthaven en treft de voorzieningen die nodig zijn voor een goede afwikkeling 
van het luchthavenluchtverkeer en het daarmee samenhangende personen- en 
goederenvervoer op de luchthaven. Vanuit de exploitatievergunning kan IenW 
een onderzoek instellen en/of Schiphol een last onder dwangsom opleggen als 
de exploitatieplicht niet voldoende wordt nageleefd. Er is echter vanuit IenW op 
‘maatregelniveau’ geen doorzettingsmacht.  

Agendapunt 3: Structurele oplossing  
U heeft in het 2-minutendebat op 9 juni j.l. aangegeven dat u verwacht dat 
Schiphol, als de hoogtijweken voorbij zijn, een evaluatie doet naar hoe deze 
situatie zich heeft kunnen voordoen en of er nu voldoende maatregelen zijn 
genomen om op termijn een vergelijkbare situatie te voorkomen. Goed om 
Schiphol hier op te wijzen.  

Agendapunt 4: Structurele financiering 
MinFin zal de inbreng op dit punt verzorgen. 

Agendapunt 5: Informeren kamer 
Schiphol is bereid om ons te informeren binnen de kaders van wat vanuit het 
perspectief van bedrijfsvertrouwelijkheid aanvaardbaar is. De manier waarop 
en de frequentie waarmee de Kamer vervolgens wordt geïnformeerd over de 
voortgang van de drukte op Schiphol, conform uw toezegging, is vormvrij. U 
heeft de Kamer toegezegd in de week van 13-17 juni de eerste update toe te 
sturen.  

Ons voorstel is om de Kamer twee à drie maal, vooral kwalitatief, per brief te 
informeren over relevante nieuwe informatie of grote updates. De bijgevoegde 
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rapportage bevat vrij veel kwantitatieve (bedrijfsvertrouwelijke) informatie en 
kan daarom niet integraal aan de Kamer worden verzonden. Wij hebben een 
aantal punten ter verbetering aangedragen, waaronder: 

- Inkorten van het kwantitatieve deel (m.u.v. on-time performance en
totale lengte wachtrij, waarbij de uitschieters nader worden toegelicht)
vanwege mindere noodzaak voor ons en grotere belasting voor
Schiphol

- Verzoek tot meer kwalitatieve duiding t.a.v. het spreiden van vluchten,
zowel naar regionale luchthavens als over de dag

- Verzoek tot meer kwalitatieve duiding t.a.v de inzet van
(beveiligings)personeel

U kunt deze punten ook nogmaals bij de heer Benschop onder de aandacht 
brengen.  

Met vriendelijke groet, 
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Van:  - DGLM
Aan:  - DGLM
Onderwerp: FW: Terugkoppeling nav ons gesprek
Datum: zondag 19 juni 2022 11:23:01
Bijlagen: image001.png

image002.png
image003.png
image004.png
image005.png
image006.png

Van:  - DGLM 
Verzonden: vrijdag 10 juni 2022 13:38
Aan: @corendon.nl>
CC: @corendon.nl>; - DGLM

@minienw.nl>
Onderwerp: RE: Terugkoppeling nav ons gesprek

Dank 

Heb besloten, mede nav ons overleg dat ik voor maandag overleg met airlines plan. Hopelijk
kunnen jullie aanschuiven maar ik neem dit punt alvast mee.

Van: @corendon.nl> 
Verzonden: vrijdag 10 juni 2022 12:30
Aan: DGLM @minienw.nl>
CC: @corendon.nl>
Onderwerp: Terugkoppeling nav ons gesprek

Goedemiddag 

Dank voor het prettige gesprek van vanmorgen. Zoals aangegeven zijn wij samen met TUI aan
het onderzoeken of het mogelijk is om alle trolleys (eigenlijk handbagage) in te checken zodat
passagiers sneller door security kunnen (max 1 tas). Begin volgende week hopen we hier meer
duidelijkheid over te hebben. Daarnaast willen wij graag een toezegging van Schiphol dat op het
moment dat wij ons ‘fair share’ hebben geleverd (kan ook een integrale oplossing zijn door het
uitplaatsen van vluchten naar de regio en niet een specifieke bijdrage als gevolg van de
regulerende parameter) dat wij verder ontzien worden in de operatie en dat onze kosten/schade
door Schiphol wordt vergoed.

Mocht je nog vragen hebben n.a.v. bovenstaand, dan horen wij dat graag.

Alvast een goed weekend.

Met vriendelijke groet / With kind regards,
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CC:  - DGLM @minienw.nl>;  - HBJZ
@minienw.nl) @minienw.nl>; 

DGLM @minienm.nl) @minienm.nl>; 
- DGLM @minienw.nl>;  - DGLM

@minienw.nl>
Onderwerp: RE: CDSC inzake regulerende parameter

Allen nog ter verduidelijking van de aantallen.

De parameter laat het aantal vertrekkende stoelen zien. Dus niet het aantal vertrekkende
passagiers. Voor het vaststellen van de aantallen in de parameter is dus rekening gehouden
met een load factor + verhouding OD-transfer.

Om jullie een indicatie te geven van de aantal die gereduceerd moeten worden. Het aantal
vetrekkende stoelen per dag zit op gemiddeld 120K. Per dag zullen er circa 30K vertrekkende
stoelen gereduceerd moeten worden.

De gedeclareerde capaciteit per dag is nu wel iets hoger vastgesteld (dan eerder
gepresenteerd), dus Schiphol heeft het maximale gedaan om alles te declareren wat erin zit.

Door met hele dagen te werken, draagt iedereen een evenredig deel bij aan de reductie.

Groet, 

Directie Luchtvaart
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
T:

@: @minienw.nl
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienw

Van: - DGLM 
Verzonden: woensdag 15 juni 2022 14:52
Aan:  - DGLM < @minienw.nl>;

) - DGLM @minienw.nl>
CC:  - DGLM @minienw.nl>;  - HBJZ

@minienw.nl) @minienw.nl>;  -
DGLM ( @minienm.nl) @minienm.nl>; 

 - DGLM @minienw.nl>;  - DGLM
@minienw.nl>

Onderwerp: FW: CDSC inzake regulerende parameter

Beste allemaal,

bijgaand tkn de nieuwe dwingende parameter die straks in een CCN bijeenkomst inhoudelijk
wordt besproken zodat deze daarna vastgesteld kan worden (door Schiphol als addendum op de
capdec voor S22).

In het kort:
Het is nog steeds een terminal parameter om het maximaal aantal vertrekkende stoelen te
reguleren.
De parameter is nog simpeler gemaakt door het max. aantal vertrekkende stoelen per dag vast
te stellen (ipv per uur of tijdsblok)
Schiphol heeft verder voor 2 periodes gekozen: 1 t/m 31 juli (periode 1) en 1 augustus t/m 28
augustus (periode 2). De periode na 28 augustus zal op later moment worden bezien.
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To: @tuifly.nl; 
 (AMSLR) - KLM; 

 (S&CM\ CMA; 
DGLM; @cargolux.com;  (AMSLR) - KLM;

@corendon.nl'; 
@planet.nl; 

Cc:  (CCN); @easyjet.com'; 

Subject: CDSC inzake regulerende parameter
When: Friday, 10 June 2022 09:00-10:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome,
Stockholm, Vienna.
Where: Microsoft Teams Meeting

Beste allen

Zoals vanochtend in het OSO besproken zal de CCN van morgenochtend vrijdag 10 juni worden
verplaatst naar maandag 13 juni en zullen we morgen een CDSC houden ipv. een CCN om o.a. de
impact van regulatie met elkaar te kunnen bespreken. Hierbij wel onder voorbehoud dat ACNL
de benodigde gegevens kan verstrekken.

Groet

______________________________________________________________________________
__

Microsoft Teams meeting

______________________________________________________________________________
__
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Van:  - DGLM
Aan:  - ILT  - ILT;  - HBJZ
Cc:  - ILT
Onderwerp: passagiersrechten deze zomer
Datum: vrijdag 17 juni 2022 17:29:07
Bijlagen: image001.png

Dag allen,

Deze week kondigde Schiphol aan dat er minder vluchten en passagiers afgehandeld kunnen
worden op Schiphol. Langs verschillende kanalen (CCN, bilateraal) stelden airlines vragen over
de handhaving op 261/2004. Aan IenW is gevraagd om de Commissie te vragen om guidelines.
Tevens is actueel dat (waarschijnlijk) op 23/06 een nieuw Commissiedebat in de Kamer over de
Schipholdrukte wordt gepland. Graag ga ik met jullie het gesprek aan over enkele specifieke
vragen en hoe de ILT de handhaving van passagiersrechten deze zomer vorm geeft.

1. Moet er compensatie betaald worden aan passagiers wiens vlucht is geannuleerd? (<14
dagen voor vertrek) Met andere woorden, is er sprake van een buitengewone omstandigheid of
niet.

Enkele inhoudelijke overwegingen mijnerzijds als schot voor de boeg. Bij buitengewone
omstandigheden draait het om de vraag of de oorzaak van de vertraging/annulering binnen de
invloedssfeer van de luchtvaartmaatschappij ligt. Een staking van luchthavenpersoneel of een
tekort aan luchthavenpersoneel (security) is een buitengewone omstandigheid. Maar, in dit
geval heeft Schiphol duidelijk aangegeven dat er komende zomer te weinig personeel is en de
capaciteit omlaag moet. Bij een vlucht die in na 1 juli nog geannuleerd wordt (14 dagen na
persconferentie Schiphol) vanwege tekort aan securitypersoneel, is geen sprake meer van een
buitengewone omstandigheid. Een airline had ervoor kunnen kiezen om minder tickets te
verkopen of de vlucht al eerder te schrappen. In dat geval moet de airline dus compensatie
betalen aan de passagier.

2. Moet aan passagiers compensatie worden betaald als hun stoel door de airline wordt
geannuleerd, maar de vlucht wel wordt uitgevoerd? Deze situatie gaat ontstaan door de
restrictie die Schiphol nu oplegt. Een airline kan kiezen voor het schrappen van vluchten, maar
krijgt een quotum opgelegd voor wat betreft het aantal opstappende passagiers.

Enkele inhoudelijke overwegingen: dit lijkt op denied boarding, ware het niet dat de passagier
zich nog niet heeft gemeld bij de incheckbalie/gate. Ik vraag me daarnaast af of de 14-dagen-
termijn hierop van invloed is, eerste gedachte is van wel.

Groeten,
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 - DGLM @minienw.nl>;  - DGLM
@minienw.nl>

Onderwerp: RE: QenA's drukte schiphol

Kleine aanpassing in vraag over verplaatsen van vluchten naar regionale luchthavens. J

Groet, 

Directie Luchtvaart
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
T: 
M: 
@: @minienw.nl
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienw

Van:  DGLM 
Verzonden: donderdag 16 juni 2022 12:54
Aan:  - DGLM @minienw.nl>
CC:  - DGLM @minienw.nl>; 

- DGLM @minienw.nl>;  - DGLM
@minienw.nl>

Onderwerp: RE: QenA's drukte schiphol

Hierbij de geactualiseerde versie van de qenA’s. Inbreng van  is hierin verwerkt.

Zodra we de antwoorden van  en  binnen hebben, voegen we die toe.

Groet, 

Directie Luchtvaart
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
T: 
M: 
@: @minienw.nl
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienw

Van:  - DGLM @minienw.nl> 
Verzonden: donderdag 16 juni 2022 10:11
Aan:  - DGLM @minienw.nl>
CC:  - DGLM @minienw.nl>; 

- DGLM @minienw.nl>;  - DGLM
@minienw.nl>

Onderwerp: QenA's drukte schiphol

Hoi 

Zou jij voor vanmiddag bijgevoegde QenA’s kunnen aanvullen en updaten?
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Ik had in elk geval zelf nog een tweetal vragen:

Dank en Vr. groet,

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | DG Luchtvaart en Maritieme Zaken | Manager afdeling
Internationale Bereikbaarheid |
Postbus 20904 | 2500 EX Den Haag
Gsm:  | @minIenW.nl
- vrijdagmiddag afwezig -
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@minienw.nl>
Onderwerp: gevolgde actielijnen tot op heden.

Hoi 

N.a.v. ons telefoongesprek, bijgevoegde escalatieladder hebben we eerder gemaakt met mogelijk
acties.
De stevige gesprekken, ook samen met FIN zijn geweest. De weekrapportages van Schiphol zijn
binnen en kunnen nu met een kamerbrief naar de TK.

Daar zijn recent nog de volgende acties aan toegevoegd (deels overlappend):
1. Naar aanleiding van het verzoek van Schiphol (bijgevoegd) een brief uitgedaan vanuit de DG

om meer informatie te krijgen over de mogelijkheid om DEF in te schakelen (zie bijgevoegd).
2. De DG heeft het RBO (Rijksbeveiligingsorganisatie ??) gevraagd om hulp, helaas geen resultaat.

Zie bijgevoegde mail.
3. We gaan de KMAR vragen in elk geval hun capaciteit op orde te houden (zie nota).

Tot zover de opsomming van ondernomen acties tot op heden.

Vr. groet,

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | DG Luchtvaart en Maritieme Zaken | 
 |

Postbus 20904 | 2500 EX Den Haag
Gsm:  | @minIenW.nl
- vrijdagmiddag afwezig -
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Van:  - DGLM
Aan:  - DGLM;  - DGLM; 

DGLM
Cc:  - DGLM
Onderwerp: RE: overleg airlines
Datum: maandag 13 juni 2022 12:40:00

Hierbij alvast eerste reactie. Ook met het oog op CCN van straks.

Snap de frustratie bij airlines. Denk alleen dat het ter discussie stellen van
uitgangspunten van Schiphol nu niet de weg naar voren is. ZE moeten nu een parameter
vaststellen die monitoren ze nauwlettend. Als bijstelling mogelijk is, dan zal Schiphol dat
zeker niet nalaten.
Verder heeft Schiphol al duidelijk laten blijken dat ze niet over-reguleren. Met de nieuwe
parameter wordt het al een uitdagende zomer.
Wat betreft compensatie, dat is iets tussen Schiphol en airlines. Zou mooi zijn als
Schiphol daar duidelijkheid over kan geven.

Dan ten aanzien van je vragen:
Vragen tav soepelheid regels naleving in de nacht is aan ACNL en ILT. Zij kijken indien
nodig per geval. Om op voorhand een vrijbrief te geven gaat er ver. Dus ILT en ACNL
kijken hier al in alle redelijkheid naar. En verder is het aan hen.
We hebben  gevraagd om inzet KMAR te bespreken (en op te hogen voor zomer).
We hebben aan haar niet gevraagd om extra Defensie personeel te regelen. Die actie
moet nog uitgezet worden. Lijkt me handiger om die actie op hoog ambtelijk niveau te
doen en niet op medewerkersniveau te beleggen. Ook gezien de tijdsdruk lijkt het me
handig om dat direct op te schalen.
Snap niet wat wij aan reizigers moeten communiceren. Dat is m.i. aan luchthaven en
airlines. Snap niet dat we dat weer nodeloos ingewikkeld maken door als partij daar
tussen te fietsen. J

Groet,

Directie Luchtvaart
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
T: 

@: @minienw.nl
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienw

Van: - DGLM @minienw.nl> 
Verzonden: maandag 13 juni 2022 12:17
Aan:  - DGLM @minienw.nl>; 

 - DGLM @minienw.nl>;  - DGLM
< @minienw.nl>
CC:  - DGLM @minienw.nl>
Onderwerp: overleg airlines

Hoi,
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Hierbij een korte terugmelding van het overleg met de airlines (13/6) over de drukte op Schiphol:

Emotie was nog vrij hoog: airlines vinden dat voorbij wordt gegaan aan alles wat ze al
hebben gedaan, maken zich zorgen over de vakantie van reizigers deze zomer, voelen zich
onvoldoende gesteund rond compensatie en denken dat Schiphol nu te risico-avers is
waardoor de capaciteit problematischer wordt voorgesteld dan nodig. Hoewel er
erkenning is dat er hoe dan ook een capaciteitsprobleem is.
Zorgen in bredere zin om het investeringsklimaat voor luchtvaart en de reputatie schade
voor de luchtvaart
Oproep om achterliggende data te delen achter de parameters die Schiphol nu maakt.
Men vindt dat te ondoorzichtig, waardoor nog onvoldoende doorleefd kan worden wat er
nu echt nodig is.
Airlines hebben ook het idee dat ze nog iets kunnen betekenen in wachtrij reductie
(bijvoorbeeld door minder handbagage) en zien dat naar hun mening nog onvoldoende
terug in de inschattingen van Schiphol
Oproep om compensatie, met name pakketreisaanbieders maken zich ernstige zorgen
over forse financiële consequenties
Vraag om extra ruimte in de nacht (schiphol gaf al aan dat dit ook geen oplossing is,
omdat het om dezelfde ‘pool’ aan personeel gaat).
Vraag om soepelheid rond extensieregeling en slotgebruik om problemen zoveel mogelijk
te kunnen managen. @ wat kunnen we hierin betekenen richting ILT?
Vraag om te kijken of er niet toch (defensie) personeel kan worden ingeschakeld. @ allen,
daar hadden we  al naar gevraagd, @  ik loop ook nog even langs bij jou.
Van onze kant de vraag om een gezamenlijke (airlines en luchthaven)
informatievoorziening naar de reizigers.  

Vr. groet,

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | DG Luchtvaart en Maritieme Zaken | 

Postbus 20904 | 2500 EX Den Haag
Gsm:  | @minIenW.nl
- vrijdagmiddag afwezig -
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 |
Postbus 20904 | 2500 EX Den Haag
Gsm: 0 | @minIenW.nl
- vrijdagmiddag afwezig -
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Van:  - DGLM
Aan:  (CCN); ) - DGLM
Cc:
Onderwerp: RE: URGENT: Retiming of extra CCN meeting: NOT TOMORROW but NEXT MONDAY, 13 June, 13:00-14:00

CET
Datum: maandag 13 juni 2022 09:09:52

Goedemorgen  zal ook aanschuiven tijdens CCN. 

Vorige keer had ik moeite met inloggen, zal het dit keer op tijd proberen. Als het niet lukt
stuur ik je een appje.

@  zie onderstaande mail voor de inloggegevens voor de vergadering om 13.00.

Gr.  

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (CCN) @coordination-committee.nl>
Datum: donderdag 09 jun. 2022 3:37 PM
Onderwerp: URGENT: Retiming of extra CCN meeting: NOT TOMORROW but NEXT MONDAY,
13 June, 13:00-14:00 CET

Dear CCN members,

Amsterdam Airport Schiphol requested me postpone the extra CCN
meeting (planned tomorrow morning at 09:00 CET) to:
- Next Monday, June 13, starting at 13:00 hrs. CET.

The topic at hand was discussed earlier today in the “Operational
Schiphol Overleg” (OSO), in which operational performance
issues and measures are usually discussed with the home-based
carriers. Given the limited time they had, they were unable to
assess and understand the impact of the airport’s
proposal. Therefor, the airlines and the airport have agreed in
consensus to plan an additional meeting with the matter experts
in an additional CDSC meeting. This cannot take place today,
given the necessary preparations, but will be planned tomorrow
morning.

Hence, the planned CCN meeting has to move to next
Monday. This will provide all parties a bit more time in studying
the proposal and prepare for the extra CCN.

33
5.1.2.e Woo

5.1.2.e Woo 5.1 2 e Woo

5.1.2.e Woo

5.1.2.e Woo

5.1.2.e Woo

5.1.2.e Woo

5.1.2.e Woo 5.1.2.e Woo



















Van:
Aan: - DGLM
Cc:  - DGLM
Onderwerp: Schiphol - definitieve weekrapportage
Datum: donderdag 9 juni 2022 10:57:34
Bijlagen: image001.jpg

weekupdate Schiphol week 22 en 23 def.pdf

Beste ,
Dank voor de nuttige reflecties zojuist. Zie bijgaand de definitieve rapportage voor week 22. Volgende week dinsdag, einde
dag ontvangen jullie de nieuwe rapportage waarin we ook de gedane suggesties en verzoeken verwerken.
Met vriendelijke groet,

Corporate Affairs

Evert van de Beekstraat 202, 1118 CP Schiphol, The Netherlands
P.O. Box 7501, 1118 ZG Schiphol, The Netherlands, schiphol.nl
Group_emailhandtekening

Follow us on: Facebook Twitter Linkedin Youtube Instagram
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