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Beantwoording vragen lid Van Haga over drukte Schiphol 

Aanleiding 
Door het lid van Haga (Groep van Haga) zijn op 2 mei jl. Kamervragen gesteld 
over de drukte op Schiphol. Daarbij verwijst hij naar de artikelen ’ANVR: ’Schiphol 
had deze drukte kunnen verwachten’ van Hart van Nederland van 30 april jl. en 
het Telegraafartikel ’Onvrede over stilte vanuit Schiphol-top tijdens rampweek’ 
van 29 april jl. (zie bijlagen).   

Geadviseerd besluit 
Akkoord gaan met de beantwoording en verzending aan de Kamer. 

Beslistermijn 
Uiterlijk 22 mei in verband met beantwoordingstermijn van 23 mei, indien 
mogelijk is het aan te bevelen te antwoorden vóór het kamerdebat van 19 mei 
over dit onderwerp.   

Toelichting 
De beantwoording volgt de lijn van uw schriftelijke reactie aan de Tweede Kamer 
van 13 mei jl. naar aanleiding van de situatie op Schiphol. Hier wordt in de 
antwoorden ook enkele malen naar verwezen.  

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Beantwoording Kamervragen 

2 Bijlage bij nota artikel Hart van 
Nederland  

Hoeft niet mee naar de Kamer 

3 Bijlage bij nota artikel Telegraaf  Hoeft niet mee naar de Kamer 
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Minister Bestuurskern 
DG Bereikbaarheid 
Dir.Luchtvaart 

Den Haag 
Postbus 20901 
2500 EX  Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 
9 mei 2022 

Kenmerk 

IENW/BSK-2022/99595 

Pagina 1 van 1 

Mondelinge vraag van lid Boucke (D66) over 
Schipholdrukte 

Inleiding 
Het lid Boucke (D66) wil een mondelinge vraag stellen nav het artikel in het 
Parool ‘Drukte op Schiphol: waar moeten reizigers dit weekend rekening mee 
houden?’ van 6 mei jl.. Bijgevoegd dossier bevat de volgende stukken: 

- Een algemene redeneerlijn over de drukte op Schiphol
- Enkele specifieke QA’s
- Factsheets over gerelateerde onderwerpen:

o Arbeidsomstandigheden grondafhandelaren
o Slotallocatie
o Passagiersrechten
o Beveiliging luchthavenproces
o Exploitatievergunning
o Arbeidsomstandigheden luchthaven

- Het Paroolartikel

Mocht de vraag doorgaan, zult tijdens het vragenuurtje worden ondersteund 
door .  

Advies 
U wordt geadviseerd in te stemmen met bijgevoegd dossier. 
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Reactie op problemen op Schiphol 

Aanleiding 
In voorbereiding op het debat van 19 mei as. heeft de Kamer om een schriftelijke 
reactie gevraagd naar aanleiding van de situatie op Schiphol in de afgelopen 
meivakantie.  

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd in te stemmen met de inhoud van de Kamerbrief en deze te 
ondertekenen.  

Kernpunten 
In de Kamerbrief wordt beschreven dat de situatie op Schiphol van de afgelopen 
meivakantie met drukte en annuleringen voor de reizigers erg vervelend is. Er 
wordt ingegaan op uw recente bezoek aan Schiphol en het contact dat er in de 
afgelopen weken tussen IenW en Schiphol is geweest. Vervolgens wordt ingegaan 
op uw inzet in het traject ten aanzien van de arbeidsomstandigheden van het 
grondpersoneel en gaat u in op de vervolgacties van Schiphol en de 
betrokkenheid van de minister van FIN en uzelf daarbij.  

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
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Factsheet over passagiersrechten 
• Bij annulering door de luchtvaartmaatschappij heeft de passagier recht op de keuze tussen een

omboeking of geld terug binnen 7 dagen. Dat was in de meivakantie een paar keer het geval.
• Bij vertraging heeft de passagier recht op verzorging en informatie over de rechten tijdens het

wachten. Na een vertraging van meer dan 5 uur heeft de passagier het recht om van de vlucht af te
zien. Hij heeft dan net als bij een annulering recht op de keuze tussen een omboeking of geld terug.

• In sommige gevallen heeft de passagier recht op compensatie (‘buitengewone omstandigheden’):
o recht op compensatie als de vluchtverstoring is ontstaan door een staking of tekort van het eigen

personeel van de luchtvaartmaatschappij voor de uitvoering van de vlucht. De compensatie is
(afhankelijk van de vluchtafstand) tussen de €250 - €600 per passagier.

o géén recht op compensatie als de vluchtverstoring is ontstaan door een staking of tekort van het
personeel van het vliegveld, luchtverkeersleiding of andere luchtvaartmaatschappij.

o Over deze voorwaarden is nog discussie.
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Factsheet over exploitatievergunning 

• In de Wet luchtvaart is vastgelegd dat het verboden is een luchthaven te exploiteren zonder 
vergunning van Onze Minister en dat de luchthavenexploitatievergunning wordt verleend voor
onbepaalde tijd (Afdeling 8.4 De exploitatie van de luchthaven, artikel 8.24a en verder).

• De exploitatievergunning is bij wet aan Schiphol verleend. 
• De minister kan Schiphol een aanwijzing geven om maatregelen te treffen ter voorkoming van

wanbeheer.
• Een aanwijzing zal eerst aan de orde kunnen zijn als Schiphol na overleg en waarschuwingen niet uit 

eigen beweging de nodige maatregelen treft. Bestuursdwang en een last onder dwangsom zijn 
handhavingsinstrumenten die vervolgens in beeld komen als Schiphol de aanwijzing niet naleeft.

• Als Schiphol zich schuldig maakt aan wanbeheer waardoor de continuïteit van de luchthaven in gevaar 
wordt gebracht kan de minister de exploitatievergunning intrekken. 

• Van wanbeheer is sprake in geval van aan Schiphol toerekenbaar handelen of nalaten dat de
continuïteit van de luchthaven in gevaar brengt. Bij het toezicht hierop wordt onder meer gebruik
gemaakt van in een AMvB uitgewerkte kwaliteits-, capaciteits- en financiële indicatoren om te
beoordelen of dit gevaar zich voordoet.

Exploitatieverslag 

• De exploitant van de luchthaven brengt elke drie jaar, of zoveel eerder als de minister van IenW nodig 
acht, aan IenW verslag uit over de exploitatie van de luchthaven. In dit verslag rapport Schiphol onder 
andere over de ontwikkeling in de voorzieningen op de luchthaven, de investeringen in veiligheid en 
capaciteit en de ontwikkeling van de netwerkkwaliteit. 

• Het verslag is in principe alleen bedoeld voor de Minister en bevat bedrijfsvertrouwelijke informatie. 
Daarom kan dit niet met de Kamer worden gedeeld. De exploitant verstrekt het verslag daarnaast ook
aan gebruikers (lees: luchtvaartmaatschappijen die gebruik maken van de luchthaven Schiphol) die 
daarom verzoeken. 

• In 2020 heeft de minister de luchthaven gevraagd om ook de komende drie jaren jaarlijks voor 1 juni 
een exploitatieverslag aan te bieden. Ook dit jaar ontvangt de minister dus een exploitatieverslag van
Schiphol.

• Op medewerkerniveau is Schiphol reeds gevraagd om in het exploitatieverslag te rapporteren over de
situatie in de meivakantie en de maatregelen die de luchthaven treft om dergelijke situaties in de
zomer te voorkomen. 
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Factsheet over arbeidsomstandigheden van 9 mei 2022 

- Werkgevers op Schiphol zijn verantwoordelijk voor de aanpak van werkdruk van werknemers. Niet
het Rijk.

- Werkgevers zijn op basis van de Arbowet verantwoordelijk om psychosociale arbeidsrisico’s, zoals
werkdruk, in kaart te brengen en maatregelen daartegen te treffen. (dit heeft SZW aangegeven).

- Volgende week is er een platformoverleg van de vakbonden en IenW. Hierbij zullen de FNV,
Vereniging Nederland Cabinepersoneel (VNC),  Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV)
aanwezig zijn. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden die nu plaatsvinden zullen de
onderwerpen van arbeidsomstandigheden extra aandacht krijgen tijdens het overleg.  Naast het
personeel dat staakte (bagagepersoneel) kunnen andere groepen ook besproken worden. Zo blijkt dat
er bij de luchthavenbeveiliging voor nu ook ideeën waren om te gaan staken en dat er bovendien te
weinig personeel is.

- Het is verder ook goed dat de bonden en Schiphol nu het gesprek aangaan over betere
werkomstandigheden en om oorzaken van werkdruk bij de bron aan te pakken.

Rollen en verantwoordelijkheden: 
- De rolverdeling tussen betrokken departementen en toezichthouders is op dit  moment nog

onvoldoende helder. Of dit (I)SZW is of IenW en de ILT. Dit loopt al lange tijd. Hieraan zijn ook al
nota’s gewijd. – zie rondzendmap-2021/15808 : ‘DGLM LV D Beslisnota Brief Escalatie ISZW en ILT
aangaande arbeidsomstandigheden aan boord van luchtvaartuigen’

- Artikel 3.1 Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren op grond van SZW wetgeving, stelt dat
de ILT mede is belast met het toezicht op de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet, met
betrekking tot arbeid verricht aan boord van een luchtvaartuig tijdens de vlucht en aan boord van een
stilstaand luchtvaartuig, voor zover het betreft de arbeid van boordpersoneel in verband met de
vlucht.

- ISZW geeft hierin aan dat de ILT niet voor niets mede is belast met het toezicht op
arbeidsomstandigheden aangezien ISZW niet aan boord komt van de luchtvaartuigen dus in de
praktijk niet toeziet of kan toezien op de arbeidsomstandigheden aan boord.

- ILT geeft aan dat zij mede belast is met het toezicht op arbeidsomstandigheden aan boord van
vliegtuigen, maar dat dit niet betekent dat zij ook eindverantwoordelijk is mede in het licht van de
eventuele boete die ISZW zou moeten opleggen.
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2. ADDITIONAL MEASURES

6

▪ It is of paramount importance to make sure the D-30 joint control process in the APOC will be successful, and operational
measures and schedule optimisations or cancellations deliver the necessary relief.

▪ The members of the OSO are requested to deliver their solutions or options in order to achieve a better match
between the available capacity and demand.
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APPENDIX: Capacity Declaration S22

10

Operational parameters
COVID-19 has caused the aviation industry to be in a global crisis and the path to recovery is tentative and 
uncertain. The demand levels and patterns of demand currently are and will most likely remain uncertain for the 
oncoming season. At the same time, the operational capacity availability is highly dependent on COVID-19 
mitigation measures and regulations imposed to control the spreading of the virus. New information might 
require capacity providers and airline operators to implement additional operational measures or to regulate 
capacity operationally. As a last resort, additional or more stringent operational capacity parameters can 
be declared after the initially declared operational capacity. This might occur pre- or in-season. If 
necessary, Amsterdam Airport Schiphol will adhere to relevant regulations, legislation and the best practice 
posed by the Worldwide Airport Slot Board (WASB). Schiphol will consult the Coordination Committee 
Netherlands, LVNL and ACNL of anticipated changes in declared capacity, wherever possible at least two 
weeks before declaring such change(s).
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7 12:00 Slu it in g  a  

Status agendapunt : mondeling (a), ter informatie (b), discussiestuk (c), vaststelling (d), besluitvorming (e)
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OSO performance report
April 2022

7Buiten reikwijdte verzoek





2. De performance rapportage april 2022 van de WG Performance
3. Een nieuwe presentatie t.a.v. de maatregelen voor S22.
4. Een hierop aanvullende slide van ACNL met een werkprocedure
5. De presentatie die op 12 mei gedeeld is in de Board Level Airline meeting

In de presentatie (3) vragen we jullie advies, welke aanstaande dinsdag in het CCN tot
consensus dient te komen, t.a.v. het instellen van een tijdelijke operationele limiet.
Hiervoor graag alvast jullie speciale aandacht. Daarnaast ook voor mogelijke andere
oplossingen die jullie zien om de vraag en aanbod van capaciteit deze zomer beter op
elkaar aan te laten sluiten.

Mvg 
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Vertrouwelijk Blz. 1 van 3 

Verslag Operationeel Schiphol Overleg d.d. 28 april 2022
10:30 – 12:00 uur, MS Teams 

Aanwezig: 
•  (AAS, voorzitter)
•  (AAS, secretaris a.i.)
• (LVNL)
•  (Corendon Dutch Airlines)
•  (BARIN)
•  (LVNL)
•  (IenW)
•  (Transavia)
•  (KLM) 
•  (Transavia)

Afwezig (m.k.): 
•  (KLM) 
•  (AAS)
•  (IenW/DGLM)
•  (Martinair)

•  (TUIfly)
•  (ACNL)
•  (AAS)
•  (easyJet)
•  (AAS)
•  (AAS)
•  (AAS)
•  (AAS)

Opening, mededelingen, ingekomen stukken en actielijst 

Tactisch/operationele mededelingen zomer
6. licht toe dat het een zware meivakantie is. Vooraf was bekend dat er in de meivakantie een aantal

bezettingsissues zouden zijn. Dit is ook met elkaar gedeeld. De meivakantie was gestart met het beeld dat er lange rijen 
en performance issues zouden zijn, maar dat accepterende zouden we wel operatie kunnen draaien.

7.  Dit heeft al wel tot impact geleid bij het personeel, zowel bij Sec als op de vloer. Door de vele uren extra inzet
van mensen drukt dit zwaar op de belastbaarheid. Dit leidt dan ook tot ziekteverzuim of no-shows.

8. : ook is er een effect op het passagiersgedrag. Veel passagiers komen veel te vroeg naar de luchthaven en 
verstoren hierdoor het aanmeldpatroon en drukken op de capaciteit. Hierdoor is er geen tijd voor recovery op de dag.
Stabiliteit is zeer wenselijk. We zien ook toename van agressiviteit op de vloer.

9.  kijkend naar het aanbod voor komend weekend zien we dat het aanbod hoger is dan de verwerkingscapaciteit
van de filters. Op zaterdag en zondag verwachten we het totale aanbod van pax niet weg te kunnen werken, zelfs
wanneer 1 a 1,5 uur wachttijden geaccepteerd wordt. Na intern beraad ziet de luchthaven geen stuurmaatregelen anders
dan het reduceren van de baancapaciteit, wat echter een opstropend effect zou hebben. Daarom is Schiphol gestart met
het contacten van airlines met het dringende verzoek om lokaal opstappende pax van de vluchten af te halen. Als het ons
als sector lukt om 8000 pax uit de pieken van zaterdag en zondag te halen kunnen we de operatie voor het weekend 
maakbaar maken.

10.  Vanuit de airlines zijn hier veel vragen over gekomen. We kunnen dit als luchthaven echter niet alleen oplossen.
 (customer support manager) stelt zich voor en geeft aan vele airlines gesproken te hebben. Deze gaven

ofwel aan pakketreizen verkocht te hebben of geen capaciteit beschikbaar op andere momenten in de meivakantie. Een 
oplossing als sector blijft echter gewenst omdat anders de capaciteit geknepen moet worden. Wilco Sweijen (airline 
partnership manager) geeft aan hetzelfde signaal te ontvangen en dat er nog een officiële brief gestuurd wordt, waar
partijen nu op wachten. Ook hebben ze verzocht aan airlines om geen stoelen meer bij te boeken, omdat dit een
averechts effect heeft. Wilco geeft aan dat compensatie conform EU regelgeving als belangrijk issue genoemd wordt.

11. geeft aan dat dit uiteraard het laatste is dat we willen, maar dat het noodzakelijk is om een maakbare operatie te
kunnen maken.

12. vraagt naar het getal van 8000 en dacht dat het om 9200 ging. Daarnaast is het van belang dat er een statement van
de luchthaven komt dat ze gedwongen worden om pax van de vlucht gehaald worden. Dit als argumentatie richting de 
pax, maar ook vanwege het voorkomen van de EU261 compensatie. Het is voor de airlines dan ook belangrijk te weten 
waar de kosten en vervolgschade verhaald kunnen worden; bij de airport.

13.  geeft aan dat hiervoor een brief wordt opgesteld.
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Vertrouwelijk Blz. 2 van 3 

14.  geeft aan dat hij behoefte heeft aan afstemming van de media uitingen, omdat deze afgelopen weekend juist
meer problemen hebben veroorzaakt. Hij geeft aan dat als hij vluchten qua aantallen pax moet gaan beperken hij grotere 
problemen en discussies met pax voorziet, dan als volledige vluchten geannuleerd moeten worden. Stoppen van de 
verkoop is niet eenvoudig. We moeten gezamenlijk kijken naar tailor made oplossingen per airline en afstemmen over
wat we communiceren t.a.v. bijvoorbeeld show-up tijden. bedankt hem voor de ideeën en geeft aan dat we snel
om tafel moeten.

15.  geeft aan dat, eerder ook al benoemd, de overheveling van nachtslots van winter naar zomer zou helpen, omdat
er dan capaciteit beschikbaar komt in de nacht om dagslots uit de pieken te verschuiven. Ook vraagt hij wat er besproken 
wordt in de regie-meeting zomer en dat we moeten voorkomen zaken dubbel te doen.

16. geeft aan dat een gezamenlijk statement in de pers inderdaad het belangrijkste is. T.a.v. de 261 regel moet Schiphol
kijken of ze hierover met de overheid in gesprek kunnen gaan. T.a.v. regie op de zomer, hier wordt wekelijks de operatie
besproken en we moeten geen verdere separate gesprekken voeren, anders dan 1 op 1 gesprekken  benadrukt wel
dat er gezorgd wordt dat pax die van boord gehaald worden niet enkele dagen later alsnog kunnen boeken, maar dat er
echt demping plaatsvindt.

17.  antwoordt  dat Security heeft aangegeven dat de bezetting over de gehele dag beperkt is en het
verschuiven naar de nacht het probleem niet oplost maar verplaatst  erkent dat het een verplaatsing is, maar het
kan de situatie acceptabeler maken. stelt voor dat we hier verder induiken.  biedt zijn hulp aan indien dit
nodig is qua procedures. geeft aan dat we nu inderdaad wel zien dat teruggegeven slots opnieuw uitgegeven
worden wat tot extra aantallen leidt.

18. geeft aan dat zijn opmerking zich focust op dit weekend en niet op het structurele probleem.
19.  merkt op dat KLM de afgelopen weken door de beperkte runway capaciteit veel heeft moeten schuiven en dat er

wat coulanter omgegaan zou moeten worden met force majeure  geeft aan daar oog voor te hebben en bepaalde
dag generiek hiervoor aangemerkt te hebben, maar ook vluchten structureel ziet afwijken of dat er andere oorzaken zijn.

20.  sluit af met dat de airline partnership managers (APM) in contact blijven met de airlines en dat er mogelijk ook
gekeken moet worden naar oplossingen per hal (tailor made). Mochten er ideeën zijn die bijdragen aan het oplossen van 
het probleem van komend weekend meldt je dan bij de APM.  roept op om niet alleen naar komend weekend te 
kijken maar ook te focussen op een meer permanente oplossing.  geeft aan dat er een doorkijk naar de zomer
gemaakt wordt. Nu is de focus op het weekend, en daarna moeten we met elkaar vooruitkijken.

21.  geeft aan dat CND he  plan heeft om pax te vragen hun handbagage in te checken om de druk bij security te 
verlichten. geeft aan dat dat zeker helpt (“travel light scenario”) en vraagt  dat ook te communiceren 
richting pax.  geeft aan dat KLM daar, vanwege tekorten aan personeel onder de vleugel, geen voorstander van is 
en dus geen generieke communicatie hierover te willen. geeft aan dat dit dus maatwerk is en laat de
communicatie aan de airlines.

Performance rapportage 

TICAR update 
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(ook pax doorgestuurd naar VF2) 08.53 uur Volledig stilgelegd  
09.07 uur naar 1 opzetpositie  
09.13 uur 4 Kmar balies erbij gekomen  
09.14 uur Volledig operationeel  
10.55 uur naar 1 opzetpositie  
11.01 uur stilgelegd  
11:36 uur VF3 Stilgelegd  
13.04 uur stilgelegd  
13.13 uur begonnen met 2 opzetposities  
13.38 uur stilgelegd  
13.54 uur naar 1 opzetpositie  
13.57 uur naar 2 opzetposities  
14.15 uur naar 1 opzetpositie  
14.18 uur gestopt 14.20 uur (100 pax naar VF2) 
15.03 uur naar 1 opzetpositie  
15.09 uur volledig stilgelegd  
15.17 uur naar 1 opzetpositie  
15.20 naar 2 opzetposities  
15.28 volledig operationeel  
17:20 uur VF3 naar 2 opzetposities   
17:40 uur VF3 weer volledig operationeel  
19:20 uur VF3 naar 1 opzetpositie  
19:30 uur Vf3 stilgelegd  
19:50 uur VF3 weer volledig operationeel 
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Aan Minister 
Van  

TER BESLISSING 

Datum 
25 mei 2022 

Onze referentie 
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(debat over Schipholdrukte) 

Bijlage(n) 
1 
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Mogelijke acties drukte Schiphol 

Aanleiding 
Gezien de drukte op Schiphol is in kaart gebracht welke acties genomen kunnen 
worden om tot een oplossing te komen.  

Kernpunten en advies 
Schiphol en luchtvaartmaatschappijen zijn de partijen die in eerste instantie de 
maatregelen moeten treffen gelet op hun verantwoordelijkheden in de operatie. 
De formele mogelijkheden voor de Rijksoverheid om op korte termijn bij te 
dragen en/of aan te sturen op een oplossing zijn beperkt.  

Er wordt nog gekeken of er, indien dat echt nodig is, niet toch juridische 
aanknopingspunten zijn om vanuit Rijkszijde in te grijpen op de 
capaciteitsdeclaratie. Wanneer dit gereed is dan zullen we de mogelijke 
maatregHOHQ DDQ 5LMNV]LMGH RSQHPHQ LQ HHQ µHVFDODWLHODGGHU¶�  

Advies is om vanuit het Rijk Schiphol en luchtvaartmaatschappijen zoveel 
mogelijk te ondersteunen bij het komen tot een oplossing én vanuit de formele 
rollen die we wel hebben (aandeelhouder en exploitatievergunning) Schiphol 
zichtbaar te vragen stappen te zetten.  
Het gaat dan om de volgende acties: 

- Defensie vragen of inzet van KMAR afdoende is (rekening houdend met
toegenomen politietaken). IenW kan dit ambtelijk agenderen in het NTV-
beraad.

- Organiseren van een stevig gesprek tussen FIN/IenW en de Raad van
Bestuur van Schiphol vanuit de aandeelhoudersrol

- Ondertekening en verzending van bijgevoegde brief aan Schiphol om
geïnformeerd te blijven over de situatie op de luchthaven en maatregelen
vanuit uw verantwoordelijkheid voor de exploitatievergunning.

Daarnaast is het belangrijk de voortgang/implementatie van de maatregelen die 
Schiphol heeft aangekondigd te blijven monitoren door hierover het gesprek te 
voeren met Schiphol op verschillende niveaus.   
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1 
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Toelichting 
In de kern komt de problematiek op Schiphol neer op dat er te weinig (security) 
personeel is voor het aantal (te verwachten) passagiers.  

Mogelijke oplossingen: 
I. meer personeel, en als dat onvoldoende lukt
II. passagiersaantallen verlagen/ vluchten schrappen

Onderstaande maatregelen zijn in een tabel gezet op de laatste pagina. 

I. Maatregelen om tekort aan personeel op te lossen

Mogelijke oplossingen vanuit IenW voor meer personeel (los van de maatregelen 
die Schiphol nu zelf neemt zoals oude securitymedewerkers terugvragen, 
loonsverhoging securitypersoneel, eigen personeel inzetten, luchthavenproces 
verder optimaliseren e.d.) 

- IenW kan met JenV, de primair bevoegde autoriteit op het gebied van
security, overleggen over de mogelijkheid van extra maatregelen en
bijvoorbeeld in dat kader:

- JenV en Defensie verzoeken of zij personeel kunnen leveren om bij te
springen om security-werkzaamheden uit te voeren. In de media geeft
in elk geval Defensie aan daar op dit moment geen aanleiding en
waarschijnlijk ook geen mogelijkheden voor te zien (door eigen
personeelsschaarste).

- IenW kan zich inzetten om de noodzakelijke procedures om nieuwe
(security)medewerkers aan het werk te krijgen te versnellen. Bijv.
JenV en Defensie verzoek om screeningproces van nieuw personeel te
versnellen.

Zorgen dat KMAR (voor de paspoortcontrole) geen issue wordt komende 
zomerseizoen: 

- Defensie vragen of inzet van KMAR afdoende is (rekening houdend
met toegenomen politietaken). IenW kan dit agenderen in NTV-
beraad.

II. Maatregelen om passagiersaantallen/ vluchten naar acceptabel
niveau te krijgen

Mogelijk oplossingen om te voorkomen dat het probleem niet groter wordt (lees: 
dat er meer vluchten in de nu al drukke periode komen): 

- Schiphol zorgt voor slot op de deur om te voorkomen dat nog niet
gealloceerde capaciteit in nu al drukke zomerperiode wordt gealloceerd.
Schiphol heeft dit al in gang gezet samen met ACNL. Let op: met deze
maatregel wordt het probleem niet groter, maar geconstateerde knelpunten
zijn hiermee niet opgelost (!).

Mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Rijksoverheid een signaal 
geeft dat Schiphol nu echt met oplossingen moet komen: 

Vanuit de aandeelhoudersrol: 
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- FIN kan ±op korte termijn- vanuit de rol van aandeelhouder de Raad van
Bestuur van Schiphol uitnodigen voor stevig gesprek. FIN kan samen met
mede-aandeelhouders een aandeelhoudersvergadering beleggen. IenW
heeft in de aandeelhoudersvergadering formeel geen rol, maar zou als
beleidsverantwoordelijk departement wel een rol kunnen krijgen.

- De Raad van bestuur wordt benoemd door de Raad van Commissarissen.
Leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door
aandeelhouders. Zeer verregaande optie is dat de aandeelhouders de
voltallige raad van commissarissen ontslaan, maar hiermee wordt het
probleem naar verwachting niet echt opgelost.

Vanuit de exploitatievergunning die Schiphol heeft: 

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.  

- Indien de continuïteit van de luchthaven in gevaar komt, kan IenW een
onderzoek instellen en/of Schiphol, na overleg en waarschuwingen, een
aanwijzing geven om de situatie van gevaar voor de continuïteit te
voorkomen. Bij niet naleven van de aanwijzing kunnen bestuursdwang of
een last onder dwangsom worden opgelegd. Als ultimum remedium kan
de exploitatievergunning worden ingetrokken, mits dit goed onderbouwd
en proportioneel is. Deze situatie is op dit moment niet aan de orde.

- Daarnaast kan de minister van IenW een last onder dwangsom opleggen
ter handhaving van bij of krachtens wet gestelde verplichtingen,
waaronder de plicht voor de exploitant om de voorzieningen te treffen
voor goede afwikkeling van personenvervoer op de luchthaven. We
onderzoeken nog hoe dit proces het beste doorlopen kan worden.

- De minister van IenW kan vanuit toezicht op naleving van de
exploitatieplicht een onderzoek instellen. Dit brengt op dit moment echter
geen oplossing dichterbij, daarbij belasten we Schiphol extra met een
onderzoek terwijl ze bezig moeten zijn met oplossingen.

- Wel zou de minister van IenW als minister verantwoordelijk voor (de
exploitatievergunning) Schiphol bij brief of telefonisch kunnen vragen om
geïnformeerd te worden over de problemen en op welke wijze deze
worden aangepakt. Gesprek hierover kan plaatsvinden op verschillende
niveaus: medewerker, DG met CEO/COO, minister met CEO.

Mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat we als overheid een signaal geven 
aan airlines om met oplossingen te komen: 

- IenW kan in gesprek gaan met airlines, omdat nu een beetje het beeld is
GDW $LUOLQHV PHW QDPH ]HJJHQ GDW GLW HHQ µ6FKLSKRO-SUREOHHP¶ LV terwijl het
ook in het belang van de airlines is om te komen tot een oplossing. Een
gesprek is een mogelijkheid, IenW heeft echter weinig
handelingsperspectief richting Airlines
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Mogelijke oplossingen VOOR SCHIPHOL om aantal passagiers terug te brengen: 
- Vluchten in samenwerking met airlines uitplaatsen naar andere luchthavens.

Heeft alleen zin als slot op de deur zit (en regionale luchthavens ruimte
hebben om vluchten op te vangen).

- Niet gebruikte nachtcapaciteit van de winter over te hevelen naar het
zomerseizoen en voorrang geven aan airlines die in pieken vluchten
verplaatsen naar nacht. NB. zonder afbreuk te doen aan afgesproken grens
van 32K. Let op: deze optie heeft alleen zin als slot op de deur geregeld is
dus dat vrijvallende ruimte niet opnieuw wordt uitgegeven.

- Met extra parameters komen in de capaciteitsdeclaratie voor het
zomerseizoen en afspraken maken met ACNL om daarop te acteren.
Verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij Schiphol die op grond van
besluit slotallocatie bevoegd is om capaciteitsdeclaratie vast te stellen. Deze
optie wordt momenteel onderzocht.

- Schiphol moet met airlines in gesprek gaan om ervoor te zorgen dat ze op de
momenten waarop de luchthaven het niet aan kan de passagiersaantallen
worden gereduceerd tegen een x vergoeding (en ook niet teruggeplaatst
worden op momenten dat het al druk is). Dat is aan Schiphol om met airlines
te regelen. Let op: deze optie heeft alleen zin als slot op de deur geregeld is.

- Maatregelen om afhandeling passagiersstroom op de luchthaven te
verbeteren, zoals het maken van priority lanes maken voor mensen met
kinderen of die slecht ter been zijn, minder handbagage door gratis
inchecken aan te bieden, betere coaching/informatievoorziening om
doorstroming security te bevorderen (schoenen uit e.d., riemen af), duidelijk
maken dat health formulier al bij incheck geregeld kan worden.

NB. verder heeft de Burgemeester van Haarlemmermeer mogelijk nog 
bevoegdheden om in te grijpen als openbare orde in geding zijn/komen. Die 
bevoegdheden moeten nader in kaart worden gebracht. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
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De afspraken zijn gemaakt voor zowel de korte (deze zomer)als de langere termijn en gelden voor breder 
Schiphol.

Morgenochtend verwachten we naar buiten te komen met de volledige inhoud.
[31-05-2022 21:40:27]  Ja, fijn. Wel goed om de inhoud te weten morgen!
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Van:  - DGLM
Aan:  - DGLM;  - HBJZ;  - DGLM
Onderwerp: escalatieladder maatregelen IenW - graag jullie reactie
Datum: dinsdag 31 mei 2022 10:17:32
Bijlagen: Escalatieladder IenW.docx
Prioriteit: Hoog

Beste allemaal,
Bijgaand een overzicht van de maatregelen die wij kunnen nemen – geordend naar zwaarte. Je
kunt daar nog een stap 4 aan toevoegen: nm intrekken exploitatievergunning, maar die lijkt mij
niet reëel. Heb die dan ook niet toegevoegd.
Graag jullie reactie hierop.
Hartelijke groet,

........................................................................
Directie Luchtvaart
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20904 | 2500 EX | Den Haag
........................................................................
T: 
M: 
@: @minienw.nl
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienw
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ESCALATIELADDER IENW 

Dit overzicht bevat een overzicht van de maatregelen die IenW kan nemen, los van de 
maatregelen die Schiphol opgestart heeft (4 actiesporen + gesprekken over financiële compensatie 
van airlines + slot op de deur).  

Fase 1: check of inzet/ procedures vanuit overheid op orde zijn 

• Defensie vragen of inzet van KMAR afdoende is (rekening houdend met toegenomen
politietaken). IenW kan dit ambtelijk agenderen in het NTV-beraad.

• Defensie en JenV verzoeken de noodzakelijke procedures om nieuwe (security)medewerkers
aan het werk te krijgen te versnellen.

Fase 2: stevige gesprekken voeren + monitoring 

• Organiseren van een stevig gesprek tussen FIN/IenW en de Raad van Bestuur van Schiphol
vanuit de aandeelhoudersrol.

• Schiphol in het kader van de exploitatievergunning op ministersniveau per brief uitnodigen
voor een gesprek over de problematiek en op welke wijze deze wordt opgepakt & verzoek voor
wekelijke rapportage.

• Organiseren van een gesprek met luchtvaartmaatschappijen om te benadrukken dat het een
gezamenlijk probleem is, en hen verzoeken om mee te werken.

Fase 3: formeel aanspreken & sancties 

• IenW kan (vanuit haar verantwoordelijkheid om Slotverordening na te leven) Schiphol
verzoeken om met spoed een addendum op de capaciteitsdeclaratie vast te stellen – na
overleg in het CCN - die inzage geeft in de daadwerkelijke beschikbare capaciteit (rekening
houdend met alle operationele beperkingen) & hen verzoeken om daar in samenwerking met
airlines naar te handelen. Als Schiphol na een waarschuwing dat niet doet, dan kan IenW een
bindende aanwijzing geven zodat Schiphol de capdec aanpast.

• IenW kan (vanuit toezicht op naleving van de exploitatieplicht) een onderzoek instellen als de
exploitant onvoldoende voorzieningen treft die nodig zijn voor en goede afwikkeling van het
luchtverkeer en de daarmee samenhangende personen- en goederenvervoer op de luchthaven.

• IenW kan (vanuit handhaving op exploitatieplicht) een last onder dwangsom opleggen als de
exploitant onvoldoende voorzieningen treft die nodig zijn voor en goede afwikkeling van het
luchtverkeer en de daarmee samenhangende personen- en goederenvervoer op de luchthaven.

• IenW kan na overleg een waarschuwingen een aanwijzing geven als de continuïteit van de
luchthaven in het geding komt. Bij niet naleven van aanwijzing kunnen bestuursdwang of een
last onder dwangsom worden opgelegd.
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Schiphol Pagina 2 van 2 HB-2022.002 

Meivakantie 2022 

Hoewel het verslag zich richt op het jaar 2021, wil ik u met deze brief ook informeren 

over de actualiteit van de afgelopen weken. U heeft zelf ook kunnen zien en ervaren dat 

het druk was op Schiphol. Van de mogelijkheid om weer te reizen wordt veel gebruik 

gemaakt. Tegelijkertijd is er in de hele keten en in heel Nederland een tekort aan 

personeel. Ondanks de zorgvuldige planning heeft dit op momenten tot forse rijen 

geleid. Deze situatie betreuren wij zeer. 

Eerder informeerden wij u al hoe wij langs vier lijnen actie ondernemen om richting de 

zomervakantie de verwachte drukte in goede banen te leiden. Daarbij staat de veiligheid 

van onze medewerkers en reizigers altijd voorop. We zetten vol in op werving, verbeteren 

onze operationele processen en voorspelbaarheid in de planning. We kijken daarbij 

nadrukkelijk ook naar het aantrekkelijker maken van het werken in de luchtvaart. 

Daarover zijn we in goed overleg met de vakbonden. 

Tot slot, mocht u naar aanleiding van dit verslag prijs stellen op een nadere toelichting, 

dan zijn wij daartoe vanzelfsprekend bereid. 

Met vriendelijke groet, 

ROYAL SCHIPHOL GROUP 

 

 

Bijlage: Exploitatieverslag 2021, Luchthaven Schiphol 
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Van: - DCO @minienw.nl> 
Verzonden: zaterdag 7 mei 2022 12:48
Aan:  - DBO @minienw.nl>
CC:  - DBO @minienw.nl>
Onderwerp: Aanvulling Schiphol

Hoi,

Hierbij nog wat aanvullingen vanuit FIN. 
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 Groet,
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de luchthaven volgens hem jarenlang "niet alleen maar als een belangrijk logistiek knooppunt, maar ook als een
logistiek knooppunt dat heel veel geld in het laatje moest brengen. Zonder dat ze keken naar al die duizenden
mensen die daar werken."

Daar sluit ook Benschop zich bij aan. "Inderdaad, er is heel lang op groei gestuurd en op kosten. En daar waren
we allemaal bij." Hij noemt als voorbeeld plannen uit 2016 die hij recent zag, waarin "door de overheid en door
de sector" wordt gesproken over het drukken van kosten van beveiliging, "want we zijn uit op zo laag mogelijke
tarieven". Dat was "expliciet beleid, waar alle partijen bij betrokken waren".

De Staat heeft bijna 70 procent van de aandelen van Schiphol in handen. De gemeente Amsterdam heeft een
belang van 20 procent, en 8 procent is in handen van luchthavenexploitant Aéroports de Paris. De gemeente
Rotterdam is met dik 2 procent de kleinste aandeelhouder.

Benschop en Van Doesburg waren dinsdag in de Kamer om uitleg te geven over de lange rijen en de extreme
drukte die sinds het begin van de meivakantie bijna dagelijks te zien zijn op Schiphol.

BAUKE SCHRAM (PDI) | ANPX-310522-234-V1 | © 2022 ANP ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
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het directieteam van Schiphol volledig.” Financiën wijst naar de rvc als het over Benschops
positie gaat. „Daar gaat het kabinet niet over en dat is nu niet aan de orde.” Minister Harbers
(Infrastructuur) gaat wel een vinger aan de pols houden bij het actieplan van Schiphol om de
ellende op te lossen: de luchthaven moet wekelijks bij hem rapporteren over de voortgang.

Minder vluchten

Bij de luchtvaartmaatschappijen is geen begrip voor het plan van Schiphol om 30 procent minder
vluchten te faciliteren in de zomer. Dwang wordt onderzocht. Voor luchtvaartmaatschappij KLM
zou het betekenen dat het vanaf nu geen enkel ticket meer voor de zomer zou kunnen verkopen.
Directeur Bas Gerressen van KLM Nederland stelt vrijdag tegenover De Telegraaf dat zo’n stap
leidt tot verlies van tientallen miljoenen euro’s omzet. „Dit leidt tot enorme schadeclaims voor
Schiphol. De directie kan er beter voor kiezen om het personeel dan meer te betalen.”

Vakbond De Unie heeft er geen goed woord voor over. KLM wordt door de gang van zaken van
inkomsten beroofd, waardoor het personeel langer op een houtje moet bijten, zegt voorman
Reinier Castelein. „Opsluiten in zijn kantoor die man, zoals vakbonden dat in Frankrijk doen. Hij
mag er pas uit als Schiphol weer functioneert als in 2019.”

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
..........................................
M 
E @minienw.nl
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Wij begrepen uit het gesprek met CFO en het persgesprek van Dick dat Schiphol ook kijkt
naar maatregelen om aantal vluchten in de zomer te beperken. Zouden jullie nader kunnen
toelichten hoe dit precies in zijn werk gaat? We begrijpen dat dit in hoge mate gereguleerd is
en dat aan allerlei voorwaarden moet worden voldaan om tot dit soort actie over te gaan.
Welk stappen zou Schiphol moeten nemen om dit mogelijk te maken? En maakt de termijn
waarop hiertoe wordt besloten (1 dag van tevoren of 3 maanden) nog uit in dit kader?

Groet, 

Ministerie van Financiën | Directie Financieringen | Afd. Deelnemingen
T 
M 
E @minfin.nl
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 - DGLM @minienw.nl>; - DGLM
@minienw.nl>

CC:  - DGLM @minienw.nl>
Onderwerp: input gevraagd: drukte Schiphol 
Urgentie: Hoog

Hoi ,  en 

De drukte op Schiphol zal jullie niet ontgaan zijn.
Er is bij onze DG en M behoefte om te weten wat we aan Rijkszijde (mag ook VenJ zijn) zouden
kunnen doen hieraan. Om 11 uur spreek ik  hierover (als jullie dat willen zijn jullie overigens
hiervoor uitgenodigd, ik schiet een WEBEX in). Lukt het om voor de tijd samen een tabel te
maken als een soort escalatie ladder vanuit de verschillende invalshoeken:
exploitatievergunning, KMAR/openbare orde en veiligheid en hulp voor Schiphol bij het
terugbrengen van de capaciteit.
Ideeën mogen in eerst instantie creatief, afstrepen kan later nog. Ik heb vast een eerste voorzet
gemaakt, graag jullie aanvullingen!

Dank!

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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Mogelijk maatregelen drukte zomerperiode Schiphol  
Probleem: te weinig (security) personeel voor aantal (te verwachten) passagiers 

Mogelijke oplossingen: 
I. meer personeel, als dat onvoldoende lukt
II. passagiersaantallen verlagen/ vluchten schrappen

Onderstaande maatregelen zijn in een tabel gezet op de laatste pagina. 

I. Maatregelen om tekort aan personeel oplossen
a. Mogelijke oplossingen vanuit IenW voor meer personeel (los van de maatregelen die Schiphol
nu zelf neemt zoals oude securitymedewerkers terugvragen, loonverhoging securitypersoneel,
eigen personeel inzetten, luchthavenproces verder optimaliseren e.d.)

- IenW kan JenV en Defensie op M-niveau verzoeken of zij personeel kunnen leveren om bij
te springen om security-werkzaamheden uit te voeren. NO REGRET MAATREGEL.

- IenW kan zich inzetten om de noodzakelijke procedures om nieuwe (security)medewerkers
aan het werk te krijgen te versnellen. Bijv. JenV en Defensie verzoek om screeningproces
van nieuw personeel te versnellen. NO REGRET MAATREGEL.

b. Zorgen dat KMAR geen issue wordt komende zomerseizoen:
- Defensie vragen of inzet van KMAR afdoende is (rekening houdend met toegenomen

politietaken). NO REGRET MAATREGEL. IenW kan dit agenderen in NTV-beraad.

II. Maatregelen om passagiersaantallen/ vluchten naar acceptabel niveau te krijgen
c. Mogelijk oplossingen om te voorkomen dat het probleem niet groter wordt (lees: dat er meer
vluchten in de nu al drukke periode komen):

- Schiphol zorgt voor slot op de deur om te voorkomen dat nog niet gealloceerde capaciteit
in nu al drukke zomerperiode wordt gealloceerd. Schiphol heeft dit al in gang gezet samen
met ACNL. NO REGRET MAATREGEL. – REEDS GESTART (vandaag in CCN verband
besproken) – let op: met deze maatregel wordt het probleem niet groter, maar
geconstateerde knelpunten zijn hiermee niet opgelost (!).

d. Mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat je als overheid een signaal geeft dat Schiphol
nu echt met oplossingen moet komen:

- AANDEELHOUDERSROL: FIN kan – op korte termijn - vanuit de rol van aandeelhouder de
RvB van Schiphol uitnodigen voor stevig gesprek. FIN zal dat samen met mede-
aandeelhouders doen. IenW heeft hier formele rol geen rol, maar zou als
beleidsverantwoordelijk departement wel een rol kunnen krijgen. NO REGRET MAATREGEL.

- EXPLOITATIEVURGUNNING (artikelen 8.25A t/m 8.25c): IenW kan Schiphol een brief
sturen om aan te geven dat door het structurele tekort aan personeel de continuïteit van
de luchthaven in geding op grond van wanbeheer en aangeven dat Schiphol maatregelen
moet nemen zodat ze weer “in control zijn” van het luchthavenproces. Bijvoorbeeld door
aan te geven dat het doorlooptijd van een Europese vlucht 2 uur mag bedragen en de
doorlooptijd van een internationale vlucht 3 uur mag bedragen. NO REGRET MAATREGEL.
NB. Check bij HBJZ hoe dit proces het beste doorlopen kan worden.

- TOEZICHT EN HANDHAVING:
• Onze M kan vanuit toezicht op naleving exploitatieplicht een onderzoek instellen.

Artikel 11.2b – ZOU IK NIET INZETTEN << omdat we Schiphol extra belasten terwijl ze
bezig moeten zijn met oplossingen>>

• Onze M kan een last onder dwangsom opleggen ter handhaving van bij of krachtens
wet gestelde verplichtingen, waaronder in kader van exploitatievergunning (artikel
11.15). NB. Check bij HBJZ hoe dit proces het beste doorlopen kan worden. – NO
REGRET (icm aanwijzing ikv exploitatievergunning)

e. Mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat we als overheid een signaal geven aan airlines
om met oplossingen te komen:

- IenW gaat in gesprek met airlines – NO REGRET MAATREGEL (echter: wat hebben we ze te
bieden?)

f. Mogelijke oplossingen VOOR SCHIPHOL om aantal passagiers terug te brengen:
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- Vluchten in samenwerking met airlines uitplaatsen naar andere luchthavens. Heeft alleen
zin als slot op de deur zit (en regionale luchthavens ruimte hebben om vluchten op te
vangen). NO REGRET MAATREGEL.

- Niet gebruikte nachtcapaciteit van de winter over te hevelen naar het zomerseizoen en
voorrang geven aan airlines die in pieken vluchten verplaatsen naar nacht. NB. zonder
afbreuk te doen aan afgesproken grens van 32K. Let op: deze optie heeft alleen zin als slot
op de deur geregeld is.  NO REGRET MAATREGEL.

- Met extra parameters komen in Capdec voor zomerseizoen en afspraken maken met ACNL
om daarop te acteren. Verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij Schiphol die op grond
van besluit slotallocatie bevoegd is om capdec vast te stellen.  WORDT MOMENTEEL
ONDERZOCHT. HAALBAARHEID NTB

- Schiphol moet met airlines in gesprek gaan om ervoor te zorgen dat ze op de momenten
waarop de luchthaven het niet aan kan de passagiersaantallen worden gereduceerd tegen
een x vergoeding (en ook niet teruggeplaatst worden op momenten dat het al druk is). Dat
is aan Schiphol om met airlines te regelen. Let op: deze optie heeft alleen zin als slot op de
deur geregeld is.  NO REGRET MAATREGEL.

NB. verder heeft Burgemeester van Haarlemmermeer nog bevoegdheden om in te grijpen als 
openbare orde in geding zijn/komen. Die bevoegdheden moeten nader in kaart worden gebracht. 
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Van:  - DGLM
Aan:  - DGLM
Cc:  DGLM
Onderwerp: FW: inventarisatie maatregelen tegen drukte
Datum: woensdag 25 mei 2022 08:13:38

Zoals aangegeven heb ik vandaag echt geen tijd. Zit werk en privé vol. Wie maakt de nota?
Ik zorg voor inbreng.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van:  - DGLM @minienw.nl>
Datum: woensdag 25 mei 2022 7:37 AM
Aan:  - DGLM @minienw.nl>, 

 - DGLM @minienw.nl>
Kopie:  - HBJZ @minienw.nl>,  HBJZ

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

DBO @minienw.nl>,  DGLM @minienw.nl>
Onderwerp: RE: inventarisatie maatregelen tegen drukte

Dank , dan goed om dat nog even op te nmeen in de nota dat we dit punt nog
uitzoeken! Kan dan door in CM naar minister

Van:  - DGLM @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 20:42
Aan:  - DGLM @minienw.nl>;  -
DGLM @minienw.nl>
CC:  - HBJZ @minienw.nl>;  - HBJZ

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

@minienw.nl>; - DBO @minienw.nl>
Onderwerp: RE: inventarisatie maatregelen tegen drukte

Beste  e.a. in deze mail kom ik terug op je laatste vraag.

Ben geen jurist, maar indirect hebben we m.i. wel instrumenten die we in kunnen zetten en die
Schiphol (uiteindelijk) dwingen om zelf vluchten te schrappen.

In het kader van de exploitatie is Schiphol nm verplicht tot exploitatie van de luchthaven en de
voorzieningen te treffen die nodig zijn voor een goede afwikkeling van het
luchthavenluchtverkeer en het daarmee samenhangende personen- en goederenvervoer op de
luchthaven (= artikel 8.25A). Daar wordt nu niet aan voldaan en verwachtingen voor de zomer
zijn ook (nog) slecht. Minister van IenW kan tbv toezicht op naleving van 8.25A een onderzoek
instellen bij de exploitant van de luchthaven (11.2b) en tbv handhaving van artikel 8.25A een
last onder bestuursdwang opleggen (artikel 11.15).

HBJZ en ik spreken morgen met Schiphol welke dwingende(re) maatregelen mogelijk
zijn om de drukte op Schiphol te managen. We kijken daarbij ook naar de mogelijkheden ikv de
capaciteitsdeclaratie. Daar komen we morgen op terug.

Groet, 
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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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Van:  - DGLM
Aan:  - DGLM
Onderwerp: FW: Maatregelen drukte / onderzoek
Datum: dinsdag 24 mei 2022 17:50:00

Ter info! past het nu aan in de notitie.

Groet, 

Directie Luchtvaart

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

Van:  - HBJZ @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 17:46
Aan: - DGLM @minienw.nl>
CC:  - HBJZ @minienw.nl>;  -
DGLM @minienw.nl>
Onderwerp: Maatregelen drukte / onderzoek

Hoi 

Artikel 8.25a kan inderdaad in algemene zin gehandhaafd worden op grond van artikel 11.15
(bestuursdwang of dwangsom). Daarnaast heeft M de mogelijkheid op grond van 11.2b om een
onderzoek in te stellen naar de naleving van artikel 8.25a. Dit staat dan los van de intrekking
van de exploitatievergunning, wanbeheer en de weg daarnaar toe. Ik zou deze mogelijkheid dan
opnemen in de notitie.

Groetjes,

Artikel 8.25a
De exploitant van de luchthaven is verplicht tot exploitatie van de luchthaven en
treft met inachtneming van artikel 8.3 daartoe de voorzieningen die nodig zijn voor
een goede afwikkeling van het luchthavenluchtverkeer en het daarmee
samenhangende personen- en goederenvervoer op de luchthaven.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

tel. 
Postbus 20901
2500 EX  Den Haag
Bezoekadres:
Rijnstraat 8
2515 XP  Den Haag
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Onderwerp: FW: MONDELINGE VRAAG: over de situatie op Schiphol

Ha allen,

Wie kan dit oppakken?

Groeten,

Van: DBO-min <DBO-min@minienw.nl> 
Verzonden: maandag 9 mei 2022 11:04
Aan: - DGLM @minienw.nl>;  -
DGLM @minienw.nl>; DBO-Adviseurs @minienw.nl>; 

- DGLM @minienw.nl>;  - DGLM
@minienw.nl>; Parlementaire Zaken - CEND-DBO

<P @minienw.nl>; Postbus DGLM @minienw.nl>;
 - DGLM @minienw.nl>; Woordvoering

@frd.shsdir.nl>
CC: DBO-min <DBO-min@minienw.nl>
Onderwerp: MONDELINGE VRAAG: over de situatie op Schiphol

Beste collega’s,

De volgende mondelinge vraag is binnengekomen voor onze minister:

- het lid BOUCKE (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de situatie op
Schiphol (Parool.nl, 6 mei 2022)

Morgen tussen 12.30 – 13.00 uur weten wij welke mondelinge vragen aan de orde komen.

Graag met spoed voorbereiden voor de minister en doorgeven aan betrokkenen.

Met vriendelijke groet,

Secretariaat minister M.G.J. Harbers
T 
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Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
..........................................
M 
E @minienw.nl
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gesteld. En Harbers die ging ook duidelijk niet in op de vraag van verschillende Kamerleden of hij
nog wel vertrouwen in Benschop heeft. ‘Dat is aan de raad van Commissarissen’ zei hij. Nou, als ik
in de schoenen van Benschop zou staan, wat onze lieve heer overigens verhoedde, maar dan zou ik
mij wel heel erg ongemakkelijk gaan voelen in deze situatie. Zeker ook weer vandaag, want aan het
einde van de middag wordt hij verwacht bij de Kamercommissie om over de problemen te spreken,
en morgen is er dan ook nog eens een debat over de situatie op Schiphol.

PRESENTATOR
Het ging niet alleen over Benschop en Schiphol, het ging ook over het voornemen van het kabinet
om extra aandelen Airfrance/KLM te gaan kopen, he?

BOOM
Ja dat klopt, Aifrance/KLM geeft een pakket extra aandelen uit om nieuw kapitaal aan te trekken,
nieuw geld. Nou het kabinet wil voor 220 miljoen euro van die nieuwe aandelen gaan kopen om de
huidige positie als aandeelhouder in Airfrance/KLM te behouden, want anders zakt het Nederlandse
aandeel weg van 9% naar 2%. En volgens minister Kaag van Financiën zijn er geen garanties dat
Nederland voldoende zeggenschap behoudt, maar niks erbij kopen is volgens haar zeker slecht voor
de invloed van Nederland binnen het luchtvaartconcern.

Fragment

KAAG
Het belang in Airfrance/KLM is wat mij betreft, als we meedoen, een defensief belang. Maar een
defensief belang in een onderneming kan heel belangrijk zijn. Soms door de dingen die er gaan
komen, soms door de invloed die we daadwerkelijk kunnen uitoefenen, en soms ook omdat we een
koersbijstelling kunnen doen. We krijgen meer informatie en we kunnen informeel invloed
uitoefenen op besluiten die worden genomen of juist niet worden genomen. En dan kun je,
nogmaals, beter aan tafel zitten als aandeelhouder, zoals benoemd door sommigen, dan genegeerd
worden.

PRESENTATOR
Hoe viel dat in de Tweede Kamer?

BOOM
Ja dat verschilt natuurlijk een beetje per partij zoals wel vaker. Vooral de linkse partijen die zijn
tegen, onder andere doordat het bedrijf de opbrengst van die extra aandelen gaat gebruiken om een
dure lening van de Franse staat af te lossen. Nederlands belastinggeld gaat dus zo via
KLM/Airfrance naar de Franse staatskas, nou daar zit niemand op te wachten. Maar VVD, CDA,
D66, PVV, en Ja21, een ruime Kamermeerderheid alles bij elkaar, die stemmen ermee in dat het
kabinet dit gaat doen omdat Nederland anders geen invloed meer heeft op het bedrijf. Luister maar
even naar de uiteenlopende reacties.

Fragment

JA21
Als Nederland niet deelneemt, verwaterd ons belang tot iets boven de 2%, eigenlijk geven we dan
KLM op en heeft Nederland helemaal niets meer te zeggen.

ONBEKEND
Het legt ook de rode loper uit voor de bewoners van de Franse bestuursvoorzitter, waar wij
almachtig tegen stemmen met onze aandeeltjes.

ONBEKEND
Ja, hoeveel aandelen je hebt, hoeveel invloed je hebt in een bedrijf. En als je aandeel verwaterd, heb
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je dus minder invloed in een bedrijf. Dus ja in die zin, is dat wel de enige optie.

ONBEKEND
De minister zegt in de brief ‘het lukt KLM wel om de steun zelf af te betalen’, maar Airfrance dus
kennelijk niet. In hoeverre moeten wij dan Nederlands belastinggeld inzetten om een frans probleem
op te lossen. Dat, voorzitter, is het een ongemakkelijk moment. En een ongemakkelijk besluit.

ONBEKEND
Ja, dat voelde heel ongemakkelijk. Het belang van KLM van Nederland is groot, en ook wij hebben
dus belang bij een gezonde Airfrance/KLM die blijft werken aan vergroening en verstillen van de
luchtvaart.

ONBEKEND
Je investeert 220 miljoen in de fossiele industrie die de afgelopen 20 jaar 49 van de 50 beloftes brak
om duurzamer te worden.

BOOM
Ja Kamermeerderheid is dus voor, en vandaag moet ook de Eerste Kamer er nog over oordelen
maar gelet op de stemverhoudingen, daar zou dat ook een meerderheid zijn.

PRESENTATOR
Ik zou bijna zeggen ‘gaat het alleen daarom’, want je moet wel een beetje zin maken en komen he?

BOOM
Ja dat mag je wel zo zeggen ja want gister deed zich wel een hele bizarre situatie voor. Om te kunnen
debatteren moeten de helft van het aantal senatoren aanwezig zijn, de helft +1, 38 dus, maar er
waren er maar 37, daardoor werd de vergadering van gisteren afgeblazen in de Eerste Kamer. Twee
minister en een staatssecretaris hadden uren voor niks zitten wachten en kregen excuses van
voorzitter Bruin. Zoiets was nog nooit eerder gebeurd. Het was ook vast niet zo bedoelt, maar je
zou het als een poging kunnen zien om de eigen overbodigheid te gaan bewijzen. Ik denk overigens
dat ze wel geschrokken zijn van de publiciteit die dit met zich heeft meegebracht en dat er daardoor
vandaag wel voldoende leden zullen zijn.

PRESENTATOR
Dat recordaantal wellicht he?

BOOM
Ja, dat gaan we dus later vandaag horen.

(Letterlijke tekst, ongecorrigeerd, gefragmenteerd RM)
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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.
> 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.
>
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Van:  - DGLM
Aan:  DGLM;  - DGLM
Onderwerp: FW: Slides Airline meeting
Datum: donderdag 12 mei 2022 13:14:05
Bijlagen: image003.jpg

Voorstel voorbereiding zomer 12mei22.pdf

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @schiphol.nl>
Datum: donderdag 12 mei 2022 12:50 PM
Aan:  - DGLM @minienw nl>
Kopie: @schiphol nl>
Onderwerp: Slides Airline meeting

Geachte ,
Op verzoek van Dick Benschop stuur ik u bijgaand de slides toe van het overleg van vanochtend.
Met vriendelijke groet,

Board of Management
Dick Benschop, President & CEO

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:  - DGLM
Aan:  - DGLM
Cc:  DGLM;  - DGLM
Onderwerp: FW: Sonderingsvragen - reactie gevraagd - tbv commissiedebat Luchtvaart 1 juni
Datum: maandag 30 mei 2022 12:15:34
Bijlagen: QenA capaciteit luchthavens (003).docx

Ha 

Op verzoek van het aantal van 3.000 voor GAE gewijzigd in enkele duizenden.

Van:  - DGLM 
Verzonden: maandag 30 mei 2022 12:08
Aan:  - DGLM @minienw.nl>
CC:  - DGLM @minienw.nl>; 

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

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

Onderwerp: RE: Sonderingsvragen - reactie gevraagd - tbv commissiedebat Luchtvaart 1 juni

Ha 

Met dank aan  en met input van  hierbij QenA.

Van:  DGLM @minienw.nl> 
Verzonden: maandag 30 mei 2022 09:45
Aan:  - DGLM @minienw.nl>;  -
DGLM @minienw.nl>;  - DGLM

@minienw.nl>
CC:  - DGLM @minienw.nl>
Onderwerp: FW: Sonderingsvragen - reactie gevraagd - tbv commissiedebat Luchtvaart 1 juni

Ha, zie hieronder. Zou een van jullie dit willen oppakken en de QenA zsm aan willen
sturen? Zit volgens mij al in onze eigen QenA set…Thx vast!

Groet 

Van:  - DGLM @minienw.nl> 
Verzonden: maandag 30 mei 2022 09:42
Aan:  - DGLM @minienw.nl>
CC: Parlementaire Zaken Luchtvaart <pz.luchtvaart@minienw.nl>
Onderwerp: FW: Sonderingsvragen - reactie gevraagd - tbv commissiedebat Luchtvaart 1 juni

Beste 

Er is nog een vraag binnengekomen over de capaciteit op regionale luchthavens. Zou jij de
bijgevoegde QenA kunnen invullen?

325.1.2.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 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

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

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

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













Luchtvaart in te plannen, waar de reactie van de minister dan besproken kan worden.
Het officiële briefje zullen ze later vandaag versturen, omdat ze na 16.00 uur van het
secretariaat van de minister te horen krijgen of het commissiedebat op donderdagavond 19 mei
kan plaatsvinden.
De commissie heeft gelet op de spoed ons alvast op de hoogte gesteld en dat we alvast weten
dat wordt verzocht om een schriftelijke reactie op de problemen op Schiphol.

met vriendelijke groet,
 

........................................................................ 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
directie Bestuursondersteuning
Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
D 015 11e etage
M 

@minienw.nl 
........................................................................
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CC: @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Ter info: schriftelijke reactie gevraagd op de problemen op Schiphol

Graag even check of dit alleen met MinIenW is of ook met MinFIN dus wat insteek is van debat.

Van:  DBO @minienw.nl> 
Verzonden: maandag 9 mei 2022 14:13
Aan:  - DGLM @minienw.nl>; 

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

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

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

@minienw.nl>; Postbus DGLM <postbusDGLM@minienw.nl>; 
 DCO @minienw.nl>;  - DGLM

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

Onderwerp: FW: Ter info: schriftelijke reactie gevraagd op de problemen op Schiphol

Dag collega’s,

Zie onderstaande mail over een spoed verzoek van de TK. Willen jullie alvast aan de slag gaan
met het opstellen van een schriftelijke reactie?

Bij voorbaat dank. 

Groet,

Van: Parlementaire Zaken - CEND-DBO @minienw.nl> 
Verzonden: maandag 9 mei 2022 14:06
Aan:  DBO @minienw.nl>
CC:  - DBO < @minienw.nl>
Onderwerp: Ter info: schriftelijke reactie gevraagd op de problemen op Schiphol

Hoi 

De commissie heeft vandaag via een e-mailprocedure besloten om de minister te vragen om
een schriftelijke reactie op de problemen op Schiphol en om spoedig het commissiedebat
Luchtvaart in te plannen, waar de reactie van de minister dan besproken kan worden.
Het officiële briefje zullen ze later vandaag versturen, omdat ze na 16.00 uur van het
secretariaat van de minister te horen krijgen of het commissiedebat op donderdagavond 19 mei
kan plaatsvinden.
De commissie heeft gelet op de spoed ons alvast op de hoogte gesteld en dat we alvast weten
dat wordt verzocht om een schriftelijke reactie op de problemen op Schiphol.

met vriendelijke groet,
 

........................................................................ 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
directie Bestuursondersteuning
Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
D 015 11e etage
M 0

@minienw.nl 
........................................................................
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Van: @schiphol nl>
Datum: maandag 02 mei 2022 5:32 PM
Aan:  - DGLM < @minienw nl>, 
(FIN/DEELNFTK) @minfin nl>
Kopie: @schiphol nl>
Onderwerp: Update Schiphol 2 mei 2022

Beste 

Zie bijgaand de update voor vandaag.

Update Schiphol en meivakantie 02-05-2022

Goede opstart operatie. Iets minder reizigers dan op zondag, wel meer vluchten.
Bij grens, security als aankomst druk maar wel beheersbaar.
Buitenomscenario wederom pro-actief toegepast. Dit scenario wordt gebruikt om de drukte in de
terminal beheersbaar te houden.
Einde ochtend is toegang tot Terminal vanaf Plaza op sommige momenten afgestopt om ruimte te
creëren bij security-processen.
Wachtende passagiers wordt water aangeboden. Vandaag is warme dag en er wordt gezorgd voor
maximale ventilatie in de gebouwen. Onder andere door inzet extra ventilatoren en opzetten
dakramen.
Parool loopt mee met directeur Operatie en is aanwezig bij intern operationeel overleg. Nuttig om
beter begrip te krijgen in wijze waarop drukte intern word gemanaged. Morgen zullen media
uitgebreider worden gesproken door directie Schiphol.
Vooruitblik naar komende dagen: komend weekend wordt weer een uitdaging. Verschillende
maatregelen worden momenteel verkend in samenspraak met airlines, morgen overleg.

Passagiers en vluchten 02-05-2022

Passengers

Total 177129

Arrivals 62195

Departures 61396

Transfers 53538

Flights

Flight movements 1287

Met vriendelijke groet,

Manager Public & Community Affairs
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Van:  - DCO
Aan:  - DGLM
Onderwerp: FW: Voorbereiding werkbezoek Schiphol
Datum: maandag 9 mei 2022 17:27:25
Bijlagen: Schiphol voorbereiding werkbezoek 060522 def.docx

Hoi,

Zoals beloofd. Zie bijlage.

Groet,
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Voorbereiding werkbezoek Schiphol irt drukte 

Lijn minister over drukte Schiphol: 
• Het is in de eerste plaats voor reizigers op Schiphol heel vervelend dat ze deze

meivakantie te maken hebben gehad met drukte en annuleringen.
• Vandaag ben ik op Schiphol om me op de hoogte te laten stellen. Uiteraard is er in de

afgelopen weken intensief contact geweest tussen het ministerie en Schiphol en hebben we
vinger aan de pols gehouden.

• Wat ik hier vandaag gezien heb is een groep bevlogen en hardwerkende mensen die in alle
facetten van dit bedrijf werken om reizigers op een goede manier van en naar hun
bestemming te krijgen. Medewerkers trekken zich de situatie erg aan en het is me
duidelijk dat ze een been bijtrekken om reizigers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zo
wordt dit weekend onder andere kantoorpersoneel ingezet.

• Personeelstekort is een probleem wat breder speelt dan alleen in de luchtvaart en wat zich
niet 1,2,3 laat oplossen.

• Wel is het belangrijk dat reizigers een voorspelbare reis kunnen maken vanaf Schiphol en
reizen met het vliegtuig een betrouwbare optie blijft om op vakantie, zakenreis of naar
familie of vrienden te gaan.

• Goed dat Schiphol in gesprek is met luchtvaartmaatschappijen en werknemers om te
kijken naar oplossingen om drukte nu en voor de zomervakantie te beheersen. Hierover
houden we contact.
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Van:  - DGLM
Aan: Parlementaire Zaken Luchtvaart
Cc:  - DGLM;  - DGLM
Onderwerp: Inbreng voor Sonderingsvragen tbv commissiedebat Luchtvaart 1 juni
Datum: maandag 30 mei 2022 13:01:00

Beste collega, de link naar de samenwerkingsruimte werkt niet. Bijgaand een qenA nav de
volgende schriftelijke inbreng:
Schiphol is in overleg met de sector over beperking van het aantal vluchten. De sector staat
hier vanzelfsprekend niet om te springen. Ik ben erg benieuwd naar de voortgang van deze
gesprekken.

Vraag:
hoe gaan de gesprekken tussen de luchtvaartmaatschappijen en Schiphol over het beperken
van het aantal vluchten in de zomervakantie?

Antwoord
- Sector spreekt met elkaar op regelmatige basis en monitort de drukte nauwlettend.
- Schiphol heeft gezorgd voor een tijdelijk “slot op de deur” zodat gewerkt kan worden aan het
vinden van andere oplossingen om de drukte op de luchthaven te verlichten.
- Deze tijdelijke maatregel zorgt ervoor dat voor een verplaatste of geschrapte vlucht niet
meteen een andere vlucht voor in de plaats komt.
- Ik heb Schiphol verzocht om met wekelijks op de hoogte te houden van de voortgang.

---
NB. ik spreek vanmiddag om 16u met schiphol over de maatregelen voor de zomer. als daar
nog zaken uitkomen die van belang zijn om mee te nemen voor de beantwoording, dan zorg ik
voor een actualisatie.

Groet,

Directie Luchtvaart
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

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

Van:  - DGLM 
Verzonden: maandag 30 mei 2022 11:18
Aan:  DGLM @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Sonderingsvragen - reactie gevraagd - tbv commissiedebat Luchtvaart 1 juni

Doe ik

Groet, 

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

In preparation of the extra CCN meeting next Tuesday, please find below message from
Amsterdam Airport Schiphol and its attachments.

Kind regards / 
Met vriendelijke groet,

, 
CCN Secretary

Forwarded message:

From: @schiphol.nl>
Subject: CCN documents S22 extraordinary meeting
Date: 20 mei 2022 om 15:42:30 CEST
To: @coordination-committee.nl>, 

@coordination-committee.nl>

Dear 

Thank you in advance for hosting an extraordinary CCN meeting on such short
notice.
Attached you will find the S22 Operational Limit presentation from Schiphol.
The aim of the presentation is to inform and consult the CCN concerning the steps
and process, in order to match capacity with demand, given the major task we face
as a sector this summer.

We are requesting your advice concerning the presented steps and positive advice
on the “Temporary Operational Limit”, that we want to implement as soon as
possible as “a lock on the door”.

ACNL has asked me to also provide you with their concept Working Method
concerning the “lock on the door”, which they can present during the meeting.
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Please share these documents with your members upfront.

Should there be any questions please do not hesitate to contact me.

Met vriendelijke groet, kind regards,

Amsterdam Airport Schiphol

@schiphol.nl
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2. D-30 JOINT CONTROL APOC - continued

7

▪ It is of paramount importance to make sure the D-30 joint control process in the APOC will be successful, and operational
measures and schedule optimisations or cancellations deliver the necessary relief.

▪ Airlines are requested to contribute when asked to optimise schedules, cancel or relocate flights to meet the target capacity:
▪ Airlines will be contacted by their Airline Partnership Manager with requests, or establish contact with their APM

themselves
▪ The requests and reactions are confirmed via e-mail (also in relation to establishing FM)
▪ Schiphol will keep track of requests, changes and cancellations in order to evaluate effectiveness
▪ Changes in demand be used in updated weekly D-30 cycle (rapid feedback)

▪ In case the D-30 process does not adequately result in meeting the target capacity, additional regulating parameters may be
applied as a support to the process (see next slide)

▪ Also, the members of the CCN are requested to deliver their solutions or options in order to achieve a better
match between the available capacity and demand.
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APPENDIX: Capacity Declaration S22

11

Operational parameters
COVID-19 has caused the aviation industry to be in a global crisis and the path to recovery is tentative and 
uncertain. The demand levels and patterns of demand currently are and will most likely remain uncertain for the 
oncoming season. At the same time, the operational capacity availability is highly dependent on COVID-19 
mitigation measures and regulations imposed to control the spreading of the virus. New information might 
require capacity providers and airline operators to implement additional operational measures or to regulate 
capacity operationally. As a last resort, additional or more stringent operational capacity parameters can 
be declared after the initially declared operational capacity. This might occur pre- or in-season. If 
necessary, Amsterdam Airport Schiphol will adhere to relevant regulations, legislation and the best practice 
posed by the Worldwide Airport Slot Board (WASB). Schiphol will consult the Coordination Committee 
Netherlands, LVNL and ACNL of anticipated changes in declared capacity, wherever possible at least two 
weeks before declaring such change(s).
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Van:  - DGLM
Aan:  - DGLM
Onderwerp: motie Van Haga
Datum: dinsdag 31 mei 2022 10:29:00
Bijlagen: QA motie compensatie Van Haga.docx

Ha ,

Zie bijgevoegd. Wellicht heb jij vanuit passagiersrechten optiek nog een aanvulling? Hebben we
nog tijd om  voor te leggen of heb je echt nu nodig?

Groeten,

........................................................................
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
DGLM | Directie Luchtvaart
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
........................................................................

@minienw.nl
........................................................................
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Van:  - DGLM
Aan:  - DGLM
Onderwerp: QA sondering
Datum: woensdag 18 mei 2022 11:29:00
Bijlagen: Sondering (Van Haga) inzet leger.docx

Ha 

Zie bijgevoegd nog een sonderings QA van Van Haga over inzet leger. Graag jouw reactie. PZ
vraagt om uiterlijk 14.00 uur aan te leveren met akkoord MT-lid.

Groeten,

........................................................................
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: QA sondering noodplan Schiphol
Datum: maandag 30 mei 2022 12:24:00
Bijlagen: QA sondering (CDA) noodplan Schiphol.docx

Ha 

Bijgevoegde QA uit de sondering voor debat woensdag is bij mij uitgezet. Graag asap jouw blik
hierop.

Groeten,

........................................................................
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
Cc: ) - DGLM
Onderwerp: QA sondering
Datum: donderdag 19 mei 2022 08:18:00
Bijlagen: QA (VVD) sondering personeelstekort.docx

Ha 

Zie bijgevoegd nog sonderingsQA over personeelstekort vanuit aandeelhoudersrol. Graag jouw
reactie.

Groeten,

........................................................................
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: Parlementaire Zaken Luchtvaart
Cc:  - DGLM
Onderwerp: QA Van Haga
Datum: woensdag 18 mei 2022 13:38:00
Bijlagen: Sondering (Van Haga) inzet leger.docx

Ha 

Zie bijgevoegd nog de QA over de inzet van het leger nav Van Haga.  is akkoord. 

Groeten,

........................................................................
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: QA"s sondering
Datum: dinsdag 31 mei 2022 09:06:00
Bijlagen: QA (VVD) sondering personeelstekort.docx

QA sondering (CDA) noodplan Schiphol.docx
QA sondering informeren Kamer Schipholdrukte.docx
QA sondering minister FIN als aandeelhouder.docx
QA sondering aanwijzing exploitatievergunning.docx
QA sondering (CDA) concrete maatregelen.docx

Ha 

Zie bijgevoegd nog een setje QA’s uit de sondering afgestemd met deze en gene. Graag jouw
akkoord. Moet voor 12 uur worden aangeleverd.

NB: jij hebt eerder een redeneerlijn gemaakt voor het debat toch? Lijkt me goed om die up te
daten.

Groeten,

........................................................................
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: QA"s sondering
Datum: woensdag 18 mei 2022 17:16:00
Bijlagen: QA sondering (GL) aantal vluchten.docx

QA (GL) sondering reële kosten personeel.docx

Zie bijgevoegd 2 sonderings QA’s. Graag jouw reactie. Er zitten er ook nog 2 in de pijplijn die ik
nog aan het afstemmen ben.

Groeten,

........................................................................
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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........................................................................
Directie Luchtvaart
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20904 | 2500 EX | Den Haag
........................................................................
T: 
M: 
@: @minienw.nl
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienw
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@  jij valt er een beetje in qua acties, maar ik hoop dat punt vier lukt.

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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