




Van:  - DGLM
Aan: Parlementaire Zaken Luchtvaart
Onderwerp: RE: Akkoord sonderingsdossier CD Luchtvaart 1 juni 2022
Datum: dinsdag 31 mei 2022 16:51:00

Beste 

Zojuist heb ik redeneerlijn 1A over drukte Schiphol geüpdatet. Is te vinden in
samenwerkingsruimte.

Groeten,

Van: Parlementaire Zaken Luchtvaart @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 13:04
Aan:  - DGLM @minienw.nl>;

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

CC: Parlementaire Zaken Luchtvaart <pz.luchtvaart@minienw.nl>
Onderwerp: FW: Akkoord sonderingsdossier CD Luchtvaart 1 juni 2022
Urgentie: Hoog

Dag collega’s,

Zie bijgevoegd de opmerkingen van  op het sonderingsdossier. Zouden jullie haar feedback
willen verwerken op de redeneerlijn en/of Q&A die jij hebt aangeleverd/opgesteld?
Bij deze is ook de link naar het sonderingsdossier op de SWR te vinden. Jullie kunnen de
opmerkingen/feedback daar direct op verwerken. Zie: 

.
Alvast bedankt voor jullie hulp!

Groet,

Van:  - DGLM @minienw.nl> 
Verzonden: maandag 30 mei 2022 16:30
Aan: Parlementaire Zaken Luchtvaart @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Akkoord sonderingsdossier CD Luchtvaart 1 juni 2022
Urgentie: Hoog

Dag 

Ik zie dat de opmerkingen die  heeft gestuurd zaterdag (naar en  hierin nog
niet zijn verwerkt. Zie bijgevoegd  haar opmerkingen met pen in de pdf opgetekend. Zorg je
dat die nog verwerkt worden?

Vervolgens ben ik akkoord.

Groeten en dank! 
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CC: - DGLM @minienw.nl>; 
 - DGLM @minienw.nl>;  DGLM

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

@minienw.nl>
Onderwerp: RE: Brief ANVR en ANWB: noodzaak krachtdadiger aanpak van problemen op
Schiphol

Ha collega’s,

Ik heb contact gelegd met SZW voor een actuele svz op hun actiepunten zoals  vraagt.
Aangezien de voorgestelde acties in deze brief nauw samenhangen met de Kamervragen die bij
jullie terecht zijn gekomen, lijkt het mij logisch als jullie zorgen voor een voorbereiding op die
punten. Hebben jullie daarbij nog iets van ons nodig?

Groeten, 

Van:  - DGLM @minienw.nl> 
Verzonden: vrijdag 27 mei 2022 09:51
Aan:  - DGLM @minienw.nl>; 

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

@minienw.nl>;  - DBO @minienw.nl>
Onderwerp: FW: Brief ANVR en ANWB: noodzaak krachtdadiger aanpak van problemen op
Schiphol

Hoi en

Zie hierbij. Neem aan dat jullie deze bij de sondering betrekken en dan kijken wat er nog
aanvullend naar M moet voor woensdag? Graag nog even via mij.

Zou in ieder geval ook nog graag even de laatste svz met de afspraken met SZW op een rijtje
willen . als ik daarvoor nog iets moet doen richting szw laat even weten.

Groet 

Van: - DBO @minienw.nl> 
Verzonden: donderdag 26 mei 2022 19:06
Aan:  - DGLM <ruth.clabbers@minienw.nl>; 
- DCO @minienw.nl>;  - DBO

@minienw.nl>
Onderwerp: FW: Brief ANVR en ANWB: noodzaak krachtdadiger aanpak van problemen op
Schiphol

Ter info!

Van: @anwb.nl> 
Verzonden: donderdag 26 mei 2022 18:46
Aan:  DBO @minienw.nl>
Onderwerp: Brief ANVR en ANWB: noodzaak krachtdadiger aanpak van problemen op Schiphol
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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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Komende zomerseizoen, met name de maand juli, wordt uitdagend. Met name de
securitybezetting. De hoeveelheden die nodig zijn, zijn er niet. Ook KMAR-bezetting wordt als
issue genoemd. Als het stokt bij KMAR dan heeft security (die al overbelast is) daar ook last
van. Schiphol geeft aan goede operationele contacten met Defensie te hebben maar geen
inzage te hebben in personeelsbezetting (!). Aanwezige airlines vroegen aan IenW om urgentie
bij Defensie te benadrukken. Ik heb aangegeven dat onze M er alles aan gelegen is om er voor
te zorgen dat de situatie in de meivakantie deze zomervakantie niet nog een keer voorkomt en
dat we dit signaal aan onze top meegegeven. (ACTIE: IENW)!

Schiphol heeft de actielijnen voor de zomer besproken: (1) slot op de deur; (2) D-30 Joint
control APOC; (3) optioneel: extra parameters.

Slot op de deur
De noodzaak van slot op de deur werd begrepen, maar invulling van parameter vonden airlines
niet reëel (30% minder). Maar slot op de deur dient alleen om de problematiek niet groter te
maken. Dus de tekorten die nu al voorzien worden, worden daarmee niet verholpen (!). Slot op
de deur wordt volgende week dinsdag in CCN behandeld en daarna geformaliseerd. Schiphol
deed verzoek aan airlines om in te tussentijd geen slots aan te vragen in de al drukken periode.
ACNL gaf aan dat ze force majeure toekennen als luchtvaartmaatschappijen slots weghalen al
dan niet door overplaatsen naar regionale luchthavens (buiten stations). Airlines maken zich
zorgen over slots op de andere luchthavens. Wordt daar dan ook force majeure verleend?
Daarover gaat ACNL met andere slotcoördinatoren in gesprek. Voor airlines is dat wel een
cruciale randvoorwaarde.
Corendon deed voorstel om er voor te zorgen dat de niet gebruikte nachtcapaciteit van de
winter 21/22 overgeheveld wordt naar de zomer S22. Hierdoor zouden er vluchten uit de pieken
verplaatst kunnen worden. Schiphol gaat dit na en kan daar nog niet in CCN op terugkomen
omdat de analyse dan nog niet rond is. Wordt wel naar gekeken. Ik heb benadrukt dat grens
van 32K voor de nacht hard is (en dat oplossingen niet ten koste mogen gaan van omgeving).

D-30 Joint control APOC
Ten aanzien van “D-30 Joint control APOC” werd aangegeven dat het goed is om te monitoren,
maar airlines voorzien nu al dat ze daarmee het probleem niet gaan oplossen in de
zomervakantie. Transavia gaf aan dat hun vakantievluchten in juli en augustus al voor 80% zijn
volgeboekt met vooral jonge gezinnen. Als ze problemen met crew voorzien dan acteren ze 8
weken van te voren. Transavia is niet tegen proces, maar heeft weinig vertrouwen in
effectiviteit. Dat werd door enkele andere airlines ook gedeeld.

Airlines minsten ook financiële incentives vanuit Schiphol. Dat is in een board sessie tussen
luchthaven en airlines besproken en niet tijdens het OSO.

Schiphol bleef benadrukken dat er toch oplossingen moeten komen voor de zomervakantie,
want het is niet alleen het probleem van Schiphol. Hoe kan de operatie effectiever? BARIN deed
nog oproep om het leger in te zetten.

NNHS
WG performance gaf toelichting op realisatie t/m april en gaf aan dat performance niet goed
was. Regel 2b van NNHS behoeft extra aandacht. Vooruitzichten voor mei zijn ook nog niet
beter. Werkgroep CDM onderneemt actie om TOBT te verbeteren.

Er was onvoldoende tijd om governance NNHS te bespreken dat wordt doorgeschoven naar
volgende vergadering.

Dat voor nu in het kort.

@  ik ga 13u niet halen. Ben rond 13.15 op de Rijnstraat.

Groet, 

Directie Luchtvaart
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

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

Van: ) - DGLM @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 17:30
Aan:  - DGLM @minienw.nl>; 

 - DGLM @minienw.nl>;  - DGLM
< @minienw.nl>;  - HBJZ @minienw.nl>
CC:  - HBJZ @minienw.nl>
Onderwerp: RE: input gevraagd: drukte Schiphol

Ha,

Dank voor de toevoegingen  en goed om onderstaande nog even scherp te hebben.
Tegelijkertijd denk ik niet dat een last onder dwangsom ons dichter bij een oplossing gaat
brengen voor de problematiek. @  hebben jullie nog aandacht voor mijn
onderstaande twee punten:

1. Bij capdec leggen we de bal bij Schiphol. We moeten dan ook goed juridisch onderbouwen
waarom die rol echt niet bij ons ligt / kan liggen. @  schakel jij indien nodig met
HBJZ op dit punt.

2. Ik ben nog op zoek naar de nucleaire optie: Wie moet wat doen aan Rijkszijde als we zien
dat alle oplossingen niet (tijdig) effect sorteren? Mijns inziens is dan onacceptabel dat we
het allemaal op een beloop laten. Voor de aandeelhouderskant heeft die
geschetst, maar hoe ziet die er uit voor de Capdec/slots?

Dank en vr. groet,

Van:  DGLM @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 17:19
Aan:  - DGLM @minienw.nl>; 

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

CC:  - HBJZ @minienw.nl>
Onderwerp: RE: input gevraagd: drukte Schiphol

Graag nog even check HBJZ. M kan volgens mij ook last onder dwangsom opleggen bij niet
naleven geest van regelgeving. Ook artikel 8.25A:

65
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











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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LOCAL RULE A 

MANAGEMENT OF A TEMPORARY REDUCTION IN AVAILABLE CAPACITY 

RELATED TO COVID-19 IN ORDER TO OPERATE A SAFE ENVIRONMENT 

____________________________________________________________________ 

April 2022 

Classification: Internal 

1. INTRODUCTION

This Local Rule sets out the process for managing periods of reduced capacity as a 

result of measures implemented by Government, Regulatory Authorities or the Airport 

Authority (Heathrow Airport) related to Covid-19. Such measures may require the 

airport to reduce its available capacity to operate a safe environment. This process 

includes capacity reductions imposed by Heathrow Airport for commercial reasons 

e.g., to provide capacity in an economically, sustainable way / make reductions that

provide a benefit to all. 

2. OBJECTIVES

The objective of this Local Rule is to: 

2.1.  Manage the demand for airport infrastructure against a reduced supply of capacity. 

2.2. Provide the mechanism to support the release of capacity and ensure it is 

available for use as soon as it is released. 

2.3. ensure the Airport Authority makes all efforts to satisfy any new measure 

introduced as a result of Covid-19 without the need to reduce capacity. This Local 

Rule should only be used when all other reasonable options have been 

exhausted. 

2.4. Allow flexibility in the capacity management process to dynamically react to 

changes in the Temporary Capacity restriction to facilitate efficient use of available 

capacity. 

2.5.  Provide a process that is fair, transparent and non-discriminatory. 

2.6. Ensure that any capacity reduction is spread across all Carriers that hold slots 

at the airport that use the affected infrastructure. 

3. DEFINITIONS
Airport Authority Airport Authority to which this Local Rule applies – 

Heathrow Airport 

Carriers Air transport undertakings that operate to the airport that 

this Local Rule applies 
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Competent Authority Authority designated by the Member State or Government 

to determine Declared Capacity at the airport that this Local 

Rule applies 

Coordinator Airport Coordination Limited, appointed independent 

coordinator 

Coordination Committee Committee established at the Level 3 airport where the 

Local Rule applies 

Declared Capacity Formal declared capacity that is advised to the Coordinator 

as required under Article 6 (1) of the Slot Regulation 

HBD Historic Baseline Date: 31 January for Summer and 31 

August for Winter 

Slot Regulation UK Statutory Instrument 2006 No. 2665 – the Airports Slot 

Allocation Regulations 2006  

Temporary Capacity Temporary set of capacity limits advised by Airport 

Authority or Competent Authority for the purpose of 

managing new restrictions to prevent the spread of Covid-

19 

WASG IATA Worldwide Airport Slot Guidelines 

4. PRINCIPLES OF CAPACITY REDUCTION
4.1. The Coordinator will aim to satisfy as much demand as possible based on 

the available Temporary Capacity. 

4.2.  This Local Rule will apply to all service types equally, where the services utilise 

the capacity being reduced. 

4.4.  The Temporary Capacity will only apply to period of the season that it relates to. 

4.5. The Temporary Capacity should be notified by the Competent or Airport 

Authority as soon as possible to the Coordinator and Carriers.  Best efforts will be 

made to consult with the Coordination Committee but if there is insufficient time the 

Coordination Committee will be informed of the changes. 

4.6. The Coordinator will give an indication of the required reductions by carrier 

as soon as possible after receiving the notification. The actual reduction will be 

based on the slots held by the Carrier at an appropriate snapshot dependent on 

the timing of the reduction. 
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4.7 The Coordinator will consider if any airport specific guidance is required to 

facilitate the capacity reduction and after consultation with the Airport Authority, 

Carriers and the Coordination Committee will publish the same. 

4.8. The required capacity reduction will be measured based on hourly capacity 

and as a total per day to ensure a fair distribution of cancellation across Carriers. 

The parameter used to determine the required reduction will be based on the 

restriction being implemented. 

4.9. All Carriers should share the impact of the capacity reduction where 

appropriate. (a carrier that operates in a period where capacity is available may 

not be required to cancel having given all Carriers an equal opportunity to retime 

flights to maintain a balanced cancellation). 

4.10. Capacity reductions will be based on the peak week within the affected period 

to identify the maximum capacity reduction required. Where capacity exists 

throughout the season the amount of demand to be removed will be reduced to 

minimise the impact on Carriers. 

4.11. Capacity reduction will only apply in the periods where demand exceeds 

available capacity unless capacity is required in other periods to allow for retimes 

to ensure all Carriers contribute in proportion to the number of slots held. 

4.12. Reductions related to passenger flow rates will be managed on a terminal 

level basis. The proportion of reduction will be calculated across all terminal 

facilities to allow for terminal reallocations.  

4.13. In determining the level of required cancellation, the percentage share held by 

a carrier will be maintained as close to the proportions after initial coordination. 

For example, if carrier A held 70% of capacity in the 0900 hour at initial 

coordination then they should hold 70% of the reduced capacity in the same 

hour after the capacity reduction. 

4.14. It is for the carrier to decide which flights to cancel to meet the reduction 

in capacity. 

4.15. Carriers that are required to cancel services are encouraged to retime into 

available capacity. 
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4.16. Carriers with a single frequency per day will be protected wherever possible 

however may be subject to a seat capacity cap to achieve the Temporary 

Capacity reduction. 

4.17. If demand is at or below the Temporary Capacity any available capacity will 

be made available to other Carriers to use on a non-historic basis. 

4.18. Once the capacity reduction has been completed any increase in available 

capacity should be allocated first to those that have reduced capacity in the initial 

phase and in the proportion the carrier reduced 

4.19. Carriers are required to return slots they do not intend to operate so they can be 

allocated to other Carriers where demand exists. Slots will be allocated on a 

non-historic basis. Should a carrier that has released slots wish to reinstate they 

will need to do so into available capacity based on the Temporary Capacity 

limits. 

4.20. As far as possible the standard guidelines contained in the IATA WASG should 

be maintained. 

5. PROCESS
5.1. The Competent or Airport Authority will provide the Coordinator with its 

Declared Capacity having consulted with the Coordination Committee in good 

time for initial coordination as required under Art 6 (1) of the Slot Regulation. 

5.2. The Coordinator will perform initial coordination and issue the SAL by the 

deadlines contained in the WASG. 

5.3. New slot requests may be allocated on a non-historic basis or as a conditional 

offer with condition being related to not seeking to benefit from the presence of 

this Local Rule. 

5.4. The Airport Authority or Competent Authority will notify the Coordinator, 

Coordination Committee and Carriers of any capacity reduction required 

providing a detailed explanation of how the Temporary Capacity has been 

calculated. 

5.5. The Coordinator will immediately put in place measures to prevent new slot 

requests from being processed until an assessment of the Temporary Capacity 

has been completed. OCS may also be disabled at times or message filters 
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used the prevent series changes from being automatically processed. OCS will 

remain available for changes in the operational window for out of hours cover as 

required. 

5.6. The Coordinator will assess the Temporary Capacity against the slots held 

to determine the level of capacity reduction each Carrier is expected to 

contribute. Where the restriction involves a new constraint, the Coordinator will 

prepare and post on its website a base capacity assessment to determine any 

capacity reduction by Carrier. If the reduction is based on reduced terminal 

availability it will be based on a fixed constraint (T60/T30/T15) to be determined 

by the Coordinator and advised to the Coordination Committee and Carriers. 

This is to ensure that the capacity reduction is manageable, and the requirement 

is easily understood. 

5.7. If the Temporary Capacity is notified prior to the HBD, ACL will provide an 

indicative reduction requirement. This will be updated shortly after the HBD 

based on the slots held at that time. 

5.8. Carriers may request ACL to reduce seat capacity for their flights to achieve 

the required reduction. Carriers would then be encouraged to move flights to 

utilise their allocation.  Alternatively, Carriers can make their own determination 

of which flights to impact and provide cancellation messages as per 5.9 and 5.10 

below. 

5.9. Should the Temporary Capacity reduction be announced prior to the HBD, 

Carriers are requested to plan to meet the indicative allocated capacity. 

Cancellations should only be sent to the Coordinator after the HBD once the 

final reduction requirements are distributed. By delaying the processing of 

cancellations provides carrier more time to plan and to consider any subsequent 

changes to the Temporary Capacity. 

5.10. Should the Temporary Capacity Reduction be announced post HBD, Carriers 

should send cancellation messages at the earliest opportunity. 

5.11. All Carriers will be given an opportunity to retime flights if so required. The 

Coordinator will advise a date that retime requests should be submitted. After 

this date, the Coordinator will process the requests to ensure a fair distribution 
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across Carriers. After this process has been completed, all subsequent changes 

will be processed on a first come, first served basis. 

5.12.  The Coordinator will report on progress made to reach the Temporary 

Capacity. 

6. TRANSPARENCY
For transparency, the Coordinator will publish on its website:

6.1. The Temporary Capacity limits and the supporting analysis 

6.2. The total number of slots/seats that need to be cancelled to comply with the 

Temporary Capacity limits 

6.3. Details of the required reductions by Carrier 

6.4. Compliance in adhering to the Temporary Capacity limits by Carrier. 

7. ALLEVIATION
Alleviation will be considered for slots cancelled in compliance with this Local Rule

against the UK Slot Regulation. Alleviation will only be considered for slots returned in 

advance of the planned operation and cancelled to comply with the Temporary 

Capacity. The coordinator will consider requests for alleviation for consequential 

impact if its directly related to the requirements of this local rule.  

During the validity of this Local Rule, ACL will relax its limitations on re-times counting 

towards utilisation of slots. 

8. HISTORICS
Historics for the subsequent season will be based on the allocation held at the HBD

prior to the temporary capacity reduction being implemented. Flights that are granted 

alleviation will be treated as operated in the calculation of utilisation. 

9. COMPLIANCE
Carriers failing to comply will result in a potential Health and Safety concern for which

the Airport Authority will need to consider appropriate action. This may result in a Carrier 

being unable to operate during the period that the Temporary Capacity applies. 

ACL will review any failure to operate to the times allocated in line with Article 14(4) of 

the Slot Regulation and / or any sanction schemes in place in the relevant jurisdiction. 
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10. SCOPE & REVIEW OF LOCAL RULE
This Local Rule will apply as needed in the current and future scheduling seasons but

will expire immediately on the capacity of the airport reaching the Declared Capacity. 

For the avoidance of doubt, the adoption of this Local Rule is not intended to be a long-

term replacement for the normal Capacity Declaration. 

The Local Rule will be reviewed prior to any subsequent Coordination cycle post its 

adoption. The Coordinator will review and propose any changes to the Local Rule for 

discussion at the next Coordination Committee. The Coordination Committee will be 

asked to approve the use of the Local Rule prior to the commencement of each 

scheduling season. 
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Tot slot wil ik in overweging geven om bij de beantwoording van de Kamervragen wellicht ook
iets meer kader mee te geven aan het begin van de beantwoording voor dat we echt op de
vragen zelf ingaan. Bijvoorbeeld over de verantwoordelijkheidsverdeling ten aanzien van
capaciteitsdeclaratie, operatie van de luchthaven, inhuur van grondpersoneel etc. Jullie moeten
zelf even kijken of dat nuttig/nodig is om ons eigen verhaal te kunnen vertellen voor we de
details van de vragen ingaan.

Vast veel dank voor de factsheets!

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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-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van:  - DGLM @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 13:37
Aan:  DGLM;  - DGLM; 

 DGLM;  - DGLM;  - DGLM
Onderwerp: kort overleg redeneerlijnen debat morgen
Tijd: dinsdag 31 mei 2022 14:30-15:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm,
Wenen.
Locatie: rijnstraat
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CC: 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,

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

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

@minienw.nl>
Onderwerp: FW: Nieuwe Kamervraag op directie (86408) - totale chaos op Schiphol

Goedemiddag,

Nog een set Kamervragen ter aanvulling op de Kamervragen van D66, kan ik hiervoor dezelfde
contactpersonen in Delphi vermelden?

Groeten,

2022Z08581
(ingezonden 2 mei 2022)
Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat
over de totale chaos op Schiphol.
1) Bent u bekend met de berichten ‘Brancheorganisatie ANVR: Schiphol had de drukte kunnen
verwachten’ (1) en ‘Directeur Schiphol nergens te bekennen tijdens rampweek’ (2)?
2) Wat vindt u van de ontstane chaos op de luchthaven Schiphol?
3) Deelt u de mening van brancheorganisatie ANVR dat Schiphol deze drukte had kunnen
verwachten? Zo ja, wat zegt dat over het functioneren van de leiding van Schiphol?
4) Wat gaat u doen om de chaos op Schiphol op te lossen? Kunt u hierop een gedetailleerd
antwoord geven?
5) Deelt u de mening dat de chaos het vertrouwen van passagiers in de luchthaven ernstig zal
schaden en dat zij na deze situatie liever via een andere luchthaven vliegen of er zelfs voor
kiezen om met een ander vervoersmiddel op vakantie te gaan? Zo ja, deelt u de mening dat dat
slecht is voor de Nederlandse economie?
6) Wat vindt u van het feit dat Schiphol-directeur Dick Benschop totaal onzichtbaar is bij deze
crisis? Kunt u duiden waarom het zo oorverdovend stil blijft en past bij dit falen niet de 'met pek
en veren verjagen'-methode van het heerschap Benschop? Kunt u hierop een gedetailleerd
antwoord geven?
7) Wilt u zich ervoor inzetten dat de luchthaven, als compensatie voor de ontstane chaos, de
verhoging van 37% aan havengeld terugdraait? Kunt u hierop een gedetailleerd antwoord
geven?
8) Wat gaat u doen om te helpen bij het oplossen van het personeelstekort bij Schiphol? Kunt u
hierop een gedetailleerd antwoord geven?
(1) Hart van Nederland, 30 april 2022, 'ANVR: 'Schiphol had deze drukte kunnen verwachten''
(https://www.hartvannederland.nl/nieuws/economie/brancheorganisatie-anvr-schiphol-had-de-
drukte-kunnenverwachten)
(2) De Telegraaf, 29 april 2022, 'Onvrede over stilte vanuit Schiphol-top tijdens rampweek'
(https://www.telegraaf.nl/financieel/801016982/directeur-schiphol-nergens-te-bekennen-
tijdens-rampweek)
Toelichting
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Boucke (D66),
ingezonden 29 april 2022 (vraagnummer 2022Z08515)
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Van: ) - HBJZ
Aan:  - DGLM  - DGLM
Cc:  HBJZ;  - DGLM;  - HBJZ
Onderwerp: RE: notitie 
Datum: maandag 9 mei 2022 13:45:05

Hoi ,

Volgens mij heeft  hierop gereageerd. Ik heb ook van  begrepen dat er een
factsheets en Q&A’s zijn gemaakt over de bevoegdheden van de Minister naar aanleiding van de
drukte op Schiphol.
Ik reageer nog vanuit juridische hoek, specifiek ten aanzien van de capdec. Er is geen grondslag
voor de Minister om met het oog op de openbare orde een aanwijzing te geven de capdec te
verlagen.

De bevoegdheid van de Minister tot het geven van een aanwijzing voor de capdec is in
het Besluit slotallocatie ingekaderd. Er zijn drie gronden waarop de Minister een
aanwijzing kan geven: 1) naleving van milieuvoorschriften, 2) waarborgen van de
veiligheid en 3) naleving van de slotvo.
Wat betreft de tweede grond gaat het om waarborging van de veiligheid van de
luchtvaartoperatie.
De handhaving van de openbare orde (en daarmee samenhangende veiligheid wordt
hieronder begrepen) is in de Gemeentewet belegd bij de burgemeester als autonome
bevoegdheid.
De Minister heeft voor de handhaving van de openbare orde dus geen bevoegdheden en
de in het Besluit slotallocatie genoemde grondslag voor een aanwijzing kan dus ook niet
de openbare orde omvatten.
Daarnaast moet gezegd worden dat van enige aanwijzing altijd eerst aan de orde kan zijn
als Schiphol na overleg en waarschuwingen niet uit eigen beweging de nodige
maatregelen treft. Dat overleg wordt in het kader van de handhaving van de openbare
orden gevoerd met de burgemeester (of veiligheidsregio wanneer er is opgeschaald).

Groet,

Van:  DGLM @minienw.nl> 
Verzonden: maandag 2 mei 2022 12:57
Aan:  - HBJZ @minienw.nl>; 
- DGLM @minienw.nl>
CC:  - HBJZ @minienw.nl>;  DGLM

@minienw.nl>
Onderwerp: 

Hoi  en

In aanvulling op mijn onderstaande reactie en vragen, komen er gezien de problematiek op
Schiphol van de afgelopen dagen de volgende aanvullende vragen op:

Is er grondslag voor onze minister om nu al een aanwijzing te geven op de
capaciteitsdeclaratie van Schiphol, bijvoorbeeld vanwege openbare orde oid.?
Wat zou dan een realistische aanwijzing zijn (welke omvang)?
Wanneer moeten we / kunnen we dan handelen?
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op zondag en zondag op maandag en voor de vluchten die vooraf door de
luchtvaartmaatschappij aan ACNL slotcoordination.nl met verwijzing naar deze email)
zijn aangemeld.  Het is niet nodig een nachtslot aan te vragen.  Het originele dagslot dient te
blijven staan.  ACNL zal de overmacht reden doorgeven aan ILT.
Voor de rest van het zomerseizoen gaan wij uit van voldoende doorlooptijd om vraag naar en
aanbod van capaciteit in balans te brengen en kan geen beroep gedaan worden op
bovenstaande.

We hopen hiermee enige ruimte te bieden aan het afvlakken van de piekmomenten in het
komend weekeinde.
Indien nog vragen heeft kan u ACNL benaderen.

Hartelijke groet,

Evert van de Beekstraat 23
1118 CL  Schiphol
The Netherlands

www.slotcoordination.nl
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Van:  - DGLM
Aan:  - DGLM
Onderwerp: RE: QA kostenniveau
Datum: dinsdag 31 mei 2022 23:59:39

Ha,

Goed dat je hebt meegekeken. Ik zou alleen de eerste bullet weghalen, want dat is wat zout in
de wonden.

Waarom is er door overheid expliciet gestuurd
op zo laag mogelijke kosten?

Dit kabinet stuurt niet op zo laag mogelijke kosten.
Het kostenniveau wordt jaarlijks gemonitord.
Overigens blijkt uit de meest recente monitor (SEO benchmark) dat Schiphol
qua totaal kostenniveau in de middenmoot zit. 
Specifiek voor de component securitykosten geldt echter dat deze categorie
zowel in relatieve als absolute zin op Schiphol het hoogst zijn in vergelijking
met concurrerende luchthavens in het buitenland. 

Van:  DGLM @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 23:39
Aan:  - DGLM @minienw.nl>
Onderwerp: QA kostenniveau

Ha ,

Vanavond ging het opeens in alle talkshows over dat overheid verantwoordelijk is voor situatie
op Schiphol vanwege sturen op kosten. Dit naar aanleiding van verwijzing die Benschop maakte
naar actieagenda Schiphol waar concurrerend kostenniveau een van de speerpunten was. Kroger
zat bij op1 en gaat dat zeker inbrengen. Ik heb hier toch nog even een QA opgemaakt. Zie onder. 

Groeten,

 

Waarom is er door overheid expliciet gestuurd
op zo laag mogelijke kosten?

Het kostenniveau van Schiphol in relatie tot dat van andere luchthavens is een
van de elementen die van belang zijn voor de concurrentiepositie van Schiphol. 
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Van:  - DGLM
Aan:  - DGLM
Onderwerp: RE: QA"s sondering
Datum: dinsdag 31 mei 2022 10:18:55

Ha

Veel dank, even staccato:
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Verder de vraag of jij even kan kijken naar de redeneerlijn. Ik heb eerder wel geupdate, maar
inderdaad wel goed om dat nog een keer te doen.

Vr .groet

Van:  - DGLM @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 09:07
Aan:  - DGLM @minienw.nl>
Onderwerp: QA's sondering

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: RE: QA"s sondering
Datum: dinsdag 31 mei 2022 10:49:00
Bijlagen: QA motie compensatie Van Haga.docx

Ha

Ja antwoord is afgestemd met HBJZ. Heb jij laatste versie van redeneerlijn? Verder kreeg ik van
EZK door dat er een motie zou worden ingediend door Van Haga in toerisme debat over
onderzoek naar compensatie door de overheid nav drukte. Ik heb daar ook een QA opgemaakt.
Zie bijgevoegd. Nog wijzigingen/aanvullingen?  

Groeten,

Van:  - DGLM @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 10:19
Aan:  - DGLM @minienw.nl>
Onderwerp: RE: QA's sondering

Ha ,

Veel dank, even staccato:

Onderstaand prima antwoord, is onderstaand ook gecheckt met HBJZ? Gaat het echt alleen om
de continuiteit van de onderneming?

79
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 i jo. 5 2.1 Woo

Bijlage dubbel zie document fw sonderingsvragen



Verder de vraag of jij even kan kijken naar de redeneerlijn. Ik heb eerder wel geupdate, maar
inderdaad wel goed om dat nog een keer te doen.

Vr .groet

Van:  - DGLM @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 09:07
Aan:  - DGLM < @minienw.nl>
Onderwerp: QA's sondering

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:
Aan:
Onderwerp: RE: Sonderingsvragen - reactie gevraagd (urgent)
Datum: dinsdag 31 mei 2022 10:59:00
Bijlagen: QA sondering informeren Kamer Schipholdrukte.docx

QA sondering minister FIN als aandeelhouder.docx
QA sondering (CDA) noodplan Schiphol.docx
QA sondering aanwijzing exploitatievergunning.docx
QA sondering (CDA) concrete maatregelen.docx
QA (VVD) sondering personeelstekort.docx

Dag 

Zie bijgevoegd 6 QA’s afgestemd met  die nog openstonden. Ik zie dat Q29 nieuw bij
mij is uitgezet, maar dat is aan het verkeerde adres. Zou een andere collega moeten oppakken.

Groeten,

Van: Parlementaire Zaken Luchtvaart @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 10:10
Aan:  - DGLM @minienw.nl>;

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

< @minienw.nl>
CC:  - DGLM @minienw.nl>; Parlementaire
Zaken Luchtvaart @minienw.nl>
Onderwerp: Sonderingsvragen - reactie gevraagd (urgent)
Urgentie: Hoog

Beste collega’s,

Er zijn onverwachts nog een aantal sonderingsvragen binnengekomen waarvoor we jullie hulp
nodig hebben met de beantwoording. Via de volgende link kunnen jullie naar het overzicht met
sonderingsvragen: ). Het gaat om de blauw
gearceerde vragen van D66 (nr. 28 t/m 32).

Zouden jullie de aan jou toegewezen vraag conform het Q&A format
) vóór 13:00 uur vandaag willen beantwoorden en naar ons opsturen? Dan kunnen

wij dit nog snel aan het sonderingsdossier toevoegen en om 15:00 uur bij de M afgeven.

Alvast bedankt voor jullie hulp en snelle handelen!

Met vriendelijke groet,
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Van:  - DGLM
Aan: Parlementaire Zaken Luchtvaart
Cc:  - DGLM
Onderwerp: RE: Sonderingsvragen - reactie gevraagd
Datum: woensdag 18 mei 2022 19:45:00
Bijlagen: QA (GL) sondering reële kosten personeel.docx

QA sondering (GL) aantal vluchten.docx

Goedenavond,

Hierbij weer 2 QA’s van GL over kosten en aantal vluchten.

Groeten,

Van: Parlementaire Zaken Luchtvaart @minienw.nl> 
Verzonden: woensdag 18 mei 2022 15:47
Aan:  - DGLM @minienw.nl>;

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

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

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

< @minienw.nl>
Onderwerp: Sonderingsvragen - reactie gevraagd
Urgentie: Hoog

Beste collega’s,

Er is een (aanvullende) vraag voor je uit de sondering gekomen. Zie voor overzicht vragen
bijgevoegde link:  Het gaat om de blauw
gearceerde zinnen.

Verzoek om volledig ingevulde QenA vandaag om 16:45u op te sturen. Zie format QenA:

Graag zelf zorgen voor afstemming met lijnmanager en eventueel HBJZ of FEZ indien nodig.
Wij gaan ervan uit dat wat we binnenkrijgen is afgestemd met HBJZ/FEZ waar nodig
en met akkoord verantwoordelijk MT-lid (geen aparte check hierop).

Alvast bedankt voor het snelle handelen en de hulp!

Met vriendelijke groet,

82
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

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte





te bedienen.

Groeten,

Van:  - DGLM < @minienw.nl> 
Verzonden: maandag 16 mei 2022 11:53
Aan:  DGLM @minienw.nl>; 

) - DGLM @minienw.nl>
Onderwerp: sonderingsvragen

Hoi,

Lukt het met de vragen t.a.v. de sondering?

Grtz.

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;  - DGLM
Onderwerp: RE: sonderingsvragen
Datum: maandag 16 mei 2022 14:12:00
Bijlagen: QA (VVD) bonus Benschop.docx

QA (VVD) gesprek met Benschop om situatie op orde te krijgen.docx
QA (VVD) oplossingen zomer.docx

,

Zie bijgevoegd voorstel voor beantwoording QA’s sondering.

Groeten,

Van:  - DGLM < @minienw.nl> 
Verzonden: maandag 16 mei 2022 12:11
Aan:  - DGLM s@minienw.nl>; 

 - DGLM e@minienw.nl>
Onderwerp: RE: sonderingsvragen

Hoi 

Zie in de bijlage mijn concept QenA.

De eerste over de verdeling van 45 000 vakantievluchten tussen Eelde en Lelystad heb ik
zojuist doorgestuurd naar Johannes voor eventuele aanvulling.
De tweede gaat over het overzetten van vakantievluchten naar andere luchthavens.
Daarbij heb ik 1 vraag: is er ooit nagedacht over een VVR tussen Schiphol en
Rotterdam/the Hague? Dat zal denk ik wel voldoen aan de eis om dezelfde agglomeratie
te bedienen.

Groeten,

Van:  - DGLM < @minienw.nl> 
Verzonden: maandag 16 mei 2022 11:53
Aan:  - DGLM @minienw.nl>; 

 - DGLM @minienw.nl>
Onderwerp: sonderingsvragen

Hoi,

Lukt het met de vragen t.a.v. de sondering?

Grtz.
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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; ) - DGB @minienm.nl)
Onderwerp: RE: Sonderingsvragen
Datum: maandag 16 mei 2022 14:04:00
Bijlagen: 45000 vakantievluchten Eelde en Lelystad._opmJH.docx

QenA (VVD) overzetten vakantievluchtenopmJH.docx

Ha 

Zie bijgevoegd mijn opmerkingen bij jou2 QA’s. Ik stuur het hierbij ook even aan 
, aangezien de vragen betrekking hebben op de regionale luchthavens.

, lukt het jou om hier vanmiddag ook even naar te kijken?

Groeten,

Van:  - DGLM @minienw.nl> 
Verzonden: maandag 16 mei 2022 11:51
Aan:  - DGLM @minienw.nl>
Onderwerp: FW: Sonderingsvragen

Hoi 

Onderstaande vraag gaat zowel over Lelystad als over Eelde. Naar mijn weten bestaat er geen
instrument voor het verspreiden van vakantievluchten tussen beide vliegvelden. Weet jij hier
meer over? Ter info tref je in de bijlage een concept QenA.

Op de middellange termijn wil de VVD het overnemen van vakantievluchten door Lelystad. En zal
de Minister bevragen op het feit hoe hij ziet dat 45000 vakantievluchten verspreid kunnen worden
op Eelde en Lelystad.

Groeten,

Van: Parlementaire Zaken Luchtvaart @minienw.nl> 
Verzonden: vrijdag 13 mei 2022 09:53
Aan: - DGLM @minienw.nl>; 

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

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

Onderwerp: Sonderingsvragen

Beste allen,

Er is een vraag voor jullie uit de sondering gekomen. Zie voor overzicht vragen bijgevoegde
link:

Verzoek om volledig ingevulde QenA uiterlijk a.s. maandag op te sturen. Zie format QenA:
)
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Graag zelf zorgen voor afstemming met lijnmanager en eventueel HBJZ of FEZ indien nodig.
Wij gaan ervan uit dat wat we binnenkrijgen is afgestemd met HBJZ/FEZ waar nodig
en met akkoord verantwoordelijk MT-lid (geen aparte check hierop).

Voor nu: een heel fijn weekend!

Met vriendelijke groet,
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Van:  - DGLM
Aan:  - DGLM
Cc: ) - DGLM
Onderwerp: RE: Sonderingsvragen CD Luchtvaart 1 juni 2022 - reactie gevraagd
Datum: dinsdag 31 mei 2022 11:14:35
Bijlagen: image001.png

QenA schadeloosstelling gebruikers en passagiers.docx
QenA motie compensatie Van Haga.docx

Prioriteit: Hoog

Hoi 

Vanmiddag heeft M EZK een 2-minuten-debat toerisme. BVNL dient waarschijnlijk een motie in.
Met Johannes besproken dat M EZK die motie zou moeten ontraden, zie bijgevoegd. EZK heeft
voorbespreking met minister om 13u.

Ik heb tevens de QenA over schadeloosstelling bijgewerkt, in overleg met HBJZ. Graag jouw
reactie/akkoord op beide stukken.

Groeten,

Van:  - DGLM @minienw.nl> 
Verzonden: maandag 30 mei 2022 23:28
Aan:  - DGLM @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Sonderingsvragen CD Luchtvaart 1 juni 2022 - reactie gevraagd

Ha, 

Heeft HBJZ meegekeken? Zou ik wel fijn vinden. 
Verder vind ik de eerste bullet wat te stellig zie voorstel:

Antwoord: 
• Als luchtvaartmaatschappijen vluchten moeten gaan schrappen door

een personeelstekort op de luchthaven dan zullen ze in overleg moeten treden met
Schiphol over een schadeloosstelling. 

- Daarvoor is geen standaard regeling opgenomen (check is dat zo?)
- voor passagiers is wel geregeld dat ………

Grt

Van:  - DGLM @minienw.nl>
Datum: maandag 30 mei 2022 3:01 PM
Aan:  - DGLM @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Sonderingsvragen CD Luchtvaart 1 juni 2022 - reactie gevraagd

Ha ,

Zie bijgevoegd concept QenA vraag 39. Akkoord?
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Van:  - DGLM
Aan:  - DGLM;  - DGB @minienm.nl)
Onderwerp: RE: Sonderingsvragen
Datum: maandag 16 mei 2022 14:04:00
Bijlagen: 45000 vakantievluchten Eelde en Lelystad._opmJH.docx

QenA (VVD) overzetten vakantievluchtenopmJH.docx

Ha ,

Zie bijgevoegd mijn opmerkingen bij jou2 QA’s. Ik stuur het hierbij ook even aan 
, aangezien de vragen betrekking hebben op de regionale luchthavens.

, lukt het jou om hier vanmiddag ook even naar te kijken?

Groeten,

Van:  - DGLM @minienw.nl> 
Verzonden: maandag 16 mei 2022 11:51
Aan:  - DGLM @minienw.nl>
Onderwerp: FW: Sonderingsvragen

Hoi ,

Onderstaande vraag gaat zowel over Lelystad als over Eelde. Naar mijn weten bestaat er geen
instrument voor het verspreiden van vakantievluchten tussen beide vliegvelden. Weet jij hier
meer over? Ter info tref je in de bijlage een concept QenA.

Op de middellange termijn wil de VVD het overnemen van vakantievluchten door Lelystad. En zal
de Minister bevragen op het feit hoe hij ziet dat 45000 vakantievluchten verspreid kunnen worden
op Eelde en Lelystad.

Groeten,

Van: Parlementaire Zaken Luchtvaart @minienw.nl> 
Verzonden: vrijdag 13 mei 2022 09:53
Aan:  - DGLM @minienw.nl>; 

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

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

Onderwerp: Sonderingsvragen

Beste allen,

Er is een vraag voor jullie uit de sondering gekomen. Zie voor overzicht vragen bijgevoegde
link:

Verzoek om volledig ingevulde QenA uiterlijk a.s. maandag op te sturen. Zie format QenA:
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Graag zelf zorgen voor afstemming met lijnmanager en eventueel HBJZ of FEZ indien nodig.
Wij gaan ervan uit dat wat we binnenkrijgen is afgestemd met HBJZ/FEZ waar nodig
en met akkoord verantwoordelijk MT-lid (geen aparte check hierop).

Voor nu: een heel fijn weekend!

Met vriendelijke groet,
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Van: ) - HBJZ
Aan: ) - HBJZ; ) - HBJZ
Onderwerp: RE: spoed vraag over maatregelen Schiphol recordactie
Datum: woensdag 25 mei 2022 11:36:00

Ja eens lijkt een dubbeling.
Verder mis ik nog de awareness dat security primair JenV bevoegdheid is. We trekken het op
dat punt wel erg naar ons toe.
Vb op pagina 2 onder I.  IenW kan bij de minister van JenV  die primair verantwoordelijk is voor
security Schiphol aandringen op….

Van:  - HBJZ @minienw.nl> 
Verzonden: woensdag 25 mei 2022 11:31
Aan:  - HBJZ @minienw.nl>;  - HBJZ

@minienw.nl>
Onderwerp: spoed vraag over maatregelen Schiphol recordactie

Hoi,
Een vraag. Kan de tweede bullit niet weg. Dat is toch een herhaling van wat er onder de eerste
bullit staat?
Graag jullie reactie,
Groet,

-

88
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.i jo. 5.2.1





Woordvoerder luchtvaart en maritiem
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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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

.........

@minienw.nl
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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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Van:  - DGLM
Aan:  - DGLM
Onderwerp: RE: Tweeminutendebat 9 juni - mogelijke moties
Datum: woensdag 8 juni 2022 12:54:00
Bijlagen: Motie Van Haga inzet leger.doc

Motie De Hoop toekomstbestendig maken personeel en kosten Schiphol.doc
Motie verplaatsen vluchten.doc

Ha 

Zie bijgevoegd 3 mogelijke moties voorbereid voor het debat. Ik twijfel zelf het meest bij motie
Koerhuis over regie pakken op verplaatsen vluchten. Ik heb ervoor gekozen om toch advies
ontraden mee te geven, omdat we anders verkeerde verwachtingen blijven wekken dat er
mogelijkheden liggen terwijl dit niet het geval is.

Zou beter zijn als PA voor elkaar krijgt strekking motie nog iets aan te passen in de zin van dat
minister wordt opgeroepen om Schiphol te vragen in het kader van wekelijke rapportage over
uitplaatsen vluchten naar regionale luchthavens te rapporteren.  

Groeten,

Van: Parlementaire Zaken Luchtvaart @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 7 juni 2022 16:36
Aan:  - DGLM @minienw.nl>
Onderwerp: Tweeminutendebat 9 juni - mogelijke moties

Ha 

Zou jij een reactie op een paar (mogelijke) moties? Het tweeminutendebat is as.
donderdagochtend. Morgenmiddag moet ik het aanleveren bij DBO. Lukt dit voor
morgenmiddag 14:00?

Het gaat om de volgende moties:
Verzoekt de regering of er compensatie nodig is m.b.t. de schade toeristische sector
situatie Schiphol (Van Haga en Smolders)
Verzoekt de regering regie te pakken op spreiden van vluchten over tijd en het land
(Koerhuis, Van der Molen, Graus)
Verzoekt de regering het toekomstbestendig maken van zowel de lonen en de luchthaven
en ook van Schiphol als kleinere hub. (De Hoop)

Dank alvast,
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Passengers May 9 2022

Total 169782

Arrivals 62136

Departures 56654

Transfers 50992

Flights

Flight movements 1302

94



Exploitatievergunning 

De Wet luchtvaart regelt dat Schiphol niet zonder exploitatievergunning geëxploiteerd mag 
worden. De exploitatievergunning is voor onbepaalde tijd verleend aan Schiphol. De wet geeft de 
mogelijkheid om Schiphol een aanwijzing geven om maatregelen te treffen ter voorkoming van 
wanbeheer. Een aanwijzing zal aan de orde kunnen zijn als Schiphol na overleg en 
waarschuwingen niet uit eigen beweging de nodige maatregelen treft en daardoor de continuïteit 
van de luchthaven in gevaar komt. Daar is in dit geval geen sprake van. Verder ga ik er vanuit dat 
Schiphol richting de zomer de maatregelen treft die nodig zijn om de luchthavenoperatie 
beheersbaar te laten verlopen.   
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Verzonden: donderdag 19 mei 2022 16:19
Aan: @schiphol.nl>
CC:  - DGLM @minienw.nl>; 

 - DGLM < @minienw.nl>; Schipholteam
@minfin.nl>

Onderwerp: Updates drukte
H
In de meivakantie hebben jullie dagelijkse updates met ons gedeeld om inzicht te krijgen in de drukte. Dit was erg prettig.
Graag zouden we deze in de zomer opnieuw ontvangen als de drukte daar aanleiding voor geeft. Indien mogelijk zouden
we het overzicht graag iets uitbreiden om meer duiding en inzicht krijgen in de gevolgen van de drukte. Daarnaast lijkt
het ons nuttig kort terug te blikken op de meivakantie en om een beeld te krijgen van de voortgang van de maatregelen
die Schiphol neemt. Zie hieronder een aantal vragen en suggesties die MinIenW en MinFin gezamenlijk hebben
opgesteld. We zouden graag met jullie bespreken wat handig en haalbaar is.
Terugkijkend meivakantie:

Hebben jullie al zicht op aantal passagiers dat hun vlucht gemist heeft?

Zowel Dick als  heeft ziekteverzuim genoemd als een van de factoren. Hoe groot was het

ziekteverzuim en hebben jullie hier al meer inzicht in de oorzaken? Blijft dit de komende periode een

issue?
Maatregelen richting zomervakantie:
Maakbare operatie / operational excellence

Verwachte aantal passagiers en vluchten per dag in de zomerpiek. Wanneer is hier een meer definitief

beeld van?

Inzicht in eventuele capaciteitstekorten bij de beveiliging en eventueel andere onderdelen zoals de

grondafhandeling en een inschatting van de consequenties hiervan voor passagiersaantallen en

vluchten.

De uitkomsten van overleg met maatschappijen om eventueel vluchten naar andere luchthavens te

verplaatsen

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?
Aantrekken personeel / aantrekkelijk werken op Schiphol

We blijven graag op de hoogte van de inspanningen die Schiphol samen met vakbonden en

leveranciers levert om extra personeel (oa beveiligingsmensen) aan te trekken en op te leiden, de

arbeidsvoorwaarden en omstandigheden te verbeteren en de resultaten hiervan.
Indicatoren die inzicht geven in drukte

Een indicator mbt wachttijd of bijvoorbeeld lengte van de wachtrij

Aantal beveiligingsmedewerkers dat aan het werk was en/of aantal security lanes dat open was,

afgezet tegen de totale capaciteit

Impact van (last-minute) genomen maatregelen zoals verplaatsen of schrappen van vluchten.

Bijvoorbeeld: hoe verhoudt het aantal passagiers en vluchten zich tot het voor die dag geplande aantal

passagiers en vluchten.

Groet, 

Ministerie van Financiën | Directie Financieringen | Afd. Deelnemingen
T 
M 
E @minfin.nl
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Van:  - DGLM
Aan: ;  - 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.
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- ik kan me echter ook voorstellen dat Schiphol met minder afhandelaren toe kan. Dat is
echter in eerste instantie aan de luchthaven, airlines en dienstverleners om hier onderling
besluiten over te nemen.

Heb jij aanvullingen ? Beter antwoord? Dank!

Vriendelijke groet,

Van: - DCO @minienw.nl>
Datum: vrijdag 06 mei 2022 5:29 PM
Aan: ) - DGLM < @minienw.nl>
Onderwerp: Voorbereiding werkbezoek Schiphol

Hoi,
Hierbij. Graag je wijsheden J
Groetjes,

Woordvoerder 
........................................................................
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Communicatie
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
........................................................................
Mobiel: 
Email: @minienw.nl
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Van: ) - DGLM
Aan:  - DGLM
Onderwerp: redeneerlijn Schipholdrukte
Datum: dinsdag 31 mei 2022 12:48:00
Bijlagen: redeneerlijn Schipholdrukte tcJH.docx

Ha 

Zie bijgevoegd paar suggesties/updates bij eerdere redeneerlijn. Mogelijk moeten we nog
update doen als er akkoord wordt bereikt met bonden. Jij nog suggesties?

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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Capaciteit KMar  

 spreekt elke maand met ,  

 en  spreekt regulier met  

.  spreekt deze week over capaciteit 

met  

Daarnaast is er elke twee weken een ‘planningsoverleg’ tussen KMar Brigade grens en Schiphol 

Security. De KMar ontvangt dezelfde Flow-forcast als Schiphol Security. 

De relatie tussen Schiphol Security en de KMar Grensbrigade (en andere brigades/afdelingen) is 

goed en er vinden prima gesprekken en reguliere overleggen plaats, ook over de capaciteit. 

Operationeel wordt er veel geregeld en opgelost.  

Dit neemt niet weg dat we van mening verschillen over of de KMar voldoende capaciteit heeft. 

De KMar geeft aan voldoende personeel te hebben, maar wij zien in de operatie dat er rijen 

ontstaan en dat we het Securityproces regelmatig moeten afremmen omdat er te veel mensen in 

de rij staan voor de KMar-balies. (zie bijlage) Van 11 geanalyseerde dagen van de meivakantie is er 

maar op 2 dagen niet geknepen. Op 6 dagen is er een uur of meer geknepen. Op 29 april en 1 mei 

is er sprake geweest van meer dan 3 uur knijpen. Ook tijdens Hemelvaart en Pinksteren moesten 

we security regelmatig afremmen. 

Deels is dit verschil van mening te verklaren doordat de KMar niet plant op pieken, maar op totaal 

aantal passagiers op een dag. De KMar deelt verder geen baliebezetting met ons, alleen volgens 

een ‘stoplicht-model’, waarin ze aangeven via groen, oranje of rood of ze voldoende bezetting 

hebben. (en nogmaals: daarin zijn de pieken niet meegenomen). 

Daarnaast verschillen we van mening over de wachttijdnorm. Schiphol gaat uit van 95% van de 

passagiers binnen 10 minuten.  Onderstaand is te zien dat KMar structureel deze wachttijdnorm 

niet realiseert. Dit is een beeld wat zich de afgelopen jaren structureel voordoet. Maar de KMar 

geeft aan deze norm niet te erkennen. 
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Stand van zaken Lijst met verbeterpunten 2019  

Vanuit het vorige regeerakkoord was de gezamenlijke ambitie als volgt geformuleerd: “De groei 

van het aantal passagiers op Schiphol vraagt om een efficiënter proces van grenscontroles. We 

investeren daarom in de capaciteit van de Koninklijke Marechaussee en verdere digitalisering van 

paspoortcontroles.” 

• In 2019 is opgeschaald richting de 100% bezetting van de Brigade Grens. Daarna is er
vanwege Corona afgeschaald.

Overige verbeterpunten uit 2019: 

• Creëren van nieuwe opleidingscapaciteit voor de KMar
o is in gang gezet. Is ook onderwerp van gesprek in EES waarbij nu volop wordt

opgeleid om te kunnen opschalen. Opleidingstraject is ongeveer 1,5 jaar. Beeld is

dat inzet van deze groep rond september verlichting gaat geven.

• Adaptief aan de grens (ADG) (burgerpersoneel in de balies)
o lag ingewikkeld door inzet van bonden in Cao-onderhandelingen. ADG wordt

weer ingezet maar is een beperkte pool vanwege krapte in de arbeidsmarkt. KMar

probeert om ADG met name in het weekend in te zetten.

• Uitstroom beperken
o actie tot het verbeteren arbeidsvoorwaarden/toeslagen in nieuwe CAO defensie.

Niet bekend wat het effect hiervan is geweest.

• Inzetten douaniers en andere diensten als DJI
o volgens KMar is hier maar zeer beperkt extra capaciteit voor beschikbaar.

Lange termijn Grenstoezicht 

Vanuit het grensproces zien we door een steeds grotere stroom passagiers de noodzaak om meer 

passagiers te kunnen afhandelen op hetzelfde aantal vierkante meters. Om hierop in te kunnen 

spelen is innovatie en proces re-design cruciaal.  

Het grensproces zal veranderen door: 

• toepassing van biometrie

• het eerder beschikbaar hebben van reizigersgegevens

• het reizen met een digitale identiteit

• het in databases registeren van verblijfgegevens van reiziger i.p.v. fysieke paspoorten en

stempels.
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Van:  - DGLM
Aan:  - DGLM
Onderwerp: sonderingsQA
Datum: woensdag 25 mei 2022 09:46:00
Bijlagen: QA (VVD) oplossingen zomer.docx

Zie sonderingsQA over oplossingen toekomst met aanvulling vwb oplossen personeelstekort. Jij
nog wijzigingen/aanvullingen?

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:  - HBJZ
Onderwerp: spoeddebat Schipholdrukte (exploitatievergunning)
Datum: maandag 9 mei 2022 11:20:00
Bijlagen: Factsheet exploitatievergunning.docx
Prioriteit: Hoog

Goedemorgen ,

Minister heeft aangegeven dat er een emailprocedure loopt om zo snel mogelijk een
commissiedebat te plannen over de drukte op Schiphol. Morgen mogelijk ook mondelinge
vragen heeft gevraagd om vandaag een dossier voor te bereiden over de drukte op
Schiphol. In dat kader moet ook een factsheet worden opgesteld over onze bevoegd gezag rol
ihkv de exploitatievergunning. Zie bijgevoegd hiervoor een aanzet. Graag jouw blik hierop. Lukt
het om hier asap (voor 15.00 uur) naar te kijken? Excuus, voor de korte deadline!

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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Factsheet: 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.
• Als Schiphol zich schuldig maakt aan wanbeheer waardoor de continuïteit van de

luchthaven in gevaar wordt gebracht kan de minister de exploitatievergunning intrekken.
• De minister kan Schiphol een aanwijzing geven om maatregelen te treffen ter voorkoming

van wanbeheer (8.25c).
• 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.
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ACTIEPLAN ZOMER 2022 

Met dit plan van aanpak geven wij inzicht in hoe wij de verwachte zomerdrukte op Schiphol in goede 
banen willen leiden. Uitgangspunt is de belofte aan onze reizigers: een voorspelbare en aangename 
Schiphol-ervaring. Deze belofte is in de afgelopen weken niet waargemaakt, ondanks de enorme inzet 
van de brede groep van Schiphol-medewerkers.   

De behoefte om op reis te gaan is groot en dat zien wij terug in de passagiersaantallen. Dat is 
verheugend. Daar staat tegenover dat de tekorten op de arbeidsmarkt Schiphol en al onze 
luchthavenpartners raken. Onze voorbereiding is vroeg gestart en wij zien gelukkig weer veel meer 
mensen aan het werk op Schiphol. Toch heeft de combinatie van nog meer passagiers dan verwacht en 
minder personeel dan nodig, tot een verstoring van de operatie geleid. Langere wachtrijen waren het 
gevolg en hoewel de overgrote meerderheid van de passagiers hun vlucht halen, zijn er passagiers voor 
wie de reis misloopt. Dat is pijnlijk. De verstoorde operatie heeft ook gevolgen voor de werkdruk voor de 
medewerkers op de luchthaven.  

Onze inspanningen zijn erop gericht de luchthavenprocessen gecontroleerd, veilig en zo aangenaam 
mogelijk te laten verlopen. Over een breed front worden acties uitgevoerd om hier invulling aan te geven. 
Dat doen wij niet alleen, maar in nauwe samenwerking met alle partijen die samen Schiphol vormgeven: 
de luchtvaartmaatschappijen, de reisorganisaties, de beveiligingsbedrijven, de afhandelaren, de 
vakbonden en de overige publieke en private partners.   

De acties zijn ondergebracht in vier actielijnen: 

1. Actielijn “Werven medewerkers”
Zowel voor de beveiliging als voor andere luchthavenfuncties worden wervingsacties gehouden
om nieuwe medewerkers aan te trekken of contracten uit te breiden.

2. Actielijn “Aantrekkelijk werken op Schiphol”
In overleg met de vakbonden wordt aan een pakket van maatregelen gewerkt om
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden te verbeteren. Wij hopen dit pakket snel te kunnen
presenteren. Fatsoenlijk werk heeft z’n prijs en we moeten bereid zijn die te betalen.

3. Actielijn “Optimaliseren doorstroming”
Hier gaat het om verbeteringen in de uitvoering van de operatie zodat de doorstroming in de
terminal wordt bevorderd en ook de informatievoorzieningen aan passagiers verder wordt
uitgebreid.

4. Actielijn “Maakbare Operatie”
Hier gaat het om het planmatig passend maken van de operatie tot wat mogelijk is. Er komt een
“slot op de deur” van Schiphol deze zomer met de nieuwe regel dat als luchtvaartmaatschappijen
een vlucht niet uitvoeren dit “slot” (het recht om op een bepaald tijdstip te vliegen) niet opnieuw
wordt uitgegeven door de slotcoördinator (ACNL). Er zullen ook vluchten worden uitgeplaatst
naar regionale luchthavens. Als laatste maatregel zal overleg worden gevoerd over een
(verplichte) beperking van het aantal vluchten om zo nodig tot een passende operatie te komen.

Het brede palet aan acties geeft al aan dat er geen simpele oplossing is. De tekorten op de arbeidsmarkt 
raken vele sectoren, en zeker de sectoren die nu zo’n snelle groei doormaken. Wij kijken ook naar de 
maatregelen die andere luchthavens in Europa nemen.   

Wij zullen er alles aan doen om de belofte aan onze passagiers waar te maken. 

Dick Benschop 
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ACTIELIJN 1: WERVEN MEDEWERKERS  
Schiphol spant zich samen met beveiligingsbedrijven in zo veel mogelijk beveiligers te werven. Acties die 
ondernomen zijn of ondernomen worden:  

• Uitbreiding van op Schiphol toegespitste wervingscampagnes door
beveiligingsbedrijven

• Banenmarkt 11 juni voor werkzoekenden voor diverse functies op Schiphol
• Landelijke wervingscampagne in juni voor diverse beroepen op Schiphol, waaronder in

de beveiliging, afhandeling en schoonmaak
• Actief benaderen voormalig beveiligers
• Contact met onderwijsinstellingen met beveiligingsopleiding
• Proces werven en selecteren verkorten
• Verbeteren secundaire voorwaarden, waaronder vervoer en verbeteren rustruimtes
• Overleg met beveiligingsbedrijven over financiële prikkels voor medewerkers
• Financiële garantstelling van Schiphol voor beveiligingsbedrijven voor aanname extra

medewerkers
• Aantrekken specialisten beveiligingssector ter ondersteuning
• Onderzoek naar omscholen beveiligers personeelsdoorgangen

ACTIELIJN 2: AANTREKKELIJK WERKEN OP SCHIPHOL  
Schiphol onderhandelt met FNV en CNV over verbeterde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. 
De gesprekken gaan over:   

• License to operate: kwaliteitseisen per 1 januari
• Beloning
• Veiligheid, welzijn en gezondheid
• Organisatie van werk op de luchthaven

De inzet van alle betrokken partijen zou ertoe moeten leiden dat er op korte termijn een akkoord bereikt 
wordt.  

ACTIELIJN 3: OPTIMALISEREN DOORSTROMING  
Om de doorstroming van passagiers op de luchthaven te bevorderen, onderneemt Schiphol de volgende 
acties:  

• Verbeterde informatie voor reizigers in wachtrij over de beveiligingscontrole
• Inzet ‘securitycoaches’ die reizigers in de rij voorbereiden op de beveiligingscontrole
• Maatregelen om doorstroming beveiligingscontrole te versnellen
• In gesprek met luchtvaartmaatschappijen om hoeveelheid handbagage te verminderen
• Bezetting Koninklijke Marechaussee en beveiligers Schiphol op elkaar afstemmen
• Extra medewerkers in de terminal, waaronder kantoorpersoneel en gepensioneerde

collega’s
• Verbeteren management van wachtrijen
• Verbeteren informatie over wachttijden
• Inzet extra bagageteams

ACTIELIJN 4: CREËREN MAAKBARE OPERATIE  
Schiphol wil dat het aantal vluchten en reizigers overeenkomt met de beschikbare personele capaciteit. 
Acties die daartoe worden ondernomen:  

• Vergroten voorspelbaarheid van passagiersaantallen door intensievere data-uitwisseling
met luchtvaartmaatschappijen

• Uitplaatsing van vluchten naar regionale luchthavens
• Nieuwe regels bij vrijwillig niet gebruiken van slot (behoud historische rechten en geen

gebruik van het slot door andere luchtvaartmaatschappij)
• Uiterste maatregel: overleg over verplichte beperking van het aantal vluchten op basis

van de beschikbare capaciteit in de terminal
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ACTION PLAN SUMMER 2022 

This action plan provides insight into how we intend to manage the expected summer traffic at Schiphol. 
The starting point is our promise to our passengers: a predictable and pleasant Schiphol experience. This 
promise was not kept in the past weeks, despite the enormous efforts of a wide group of Schiphol staff. 

There is a great need to travel and this is reflected in the passenger numbers. This is satisfying. On the 
other hand, shortages on the labor market are affecting Schiphol and all of our airport partners. Our 
preparations started early and, fortunately, we are seeing many more people working at Schiphol. 
Nevertheless, the combination of even more passengers than expected and fewer staff than needed has 
led to a disruption in operations. Longer queues were the result, and although the vast majority of 
passengers made it to their flights, there were passengers for whom the trip was cancelled. This is 
painful. The disrupted operation also has an impact on the workload of airport staff. 

Our efforts are aimed at ensuring that airport processes are controlled, safe and as pleasant as possible. 
Actions are being carried out across a wide range in order to put this into practice. We are not doing this 
alone, but in close cooperation with all parties that jointly shape Schiphol: the airlines, the travel 
organizations, the security companies, the handling agents, the trade unions and other public and private 
partners. 

The actions are grouped into four action lines: 

1. Action line “Recruitment of staff”
Both for security and for other airport functions, recruitment campaigns are held to attract new
employees or to extend contracts.

2. Action line “Making working at Schiphol more attractive”
In consultation with the trade unions, measures are being prepared to improve terms and
conditions of employment. We hope to be able to present this package soon. Decent work has its
price and we must be prepared to pay it.

3. Action line “Optimizing the flows”
This involves improvements in the execution of the operation to improve the flow in the terminal
and also the provision of information to passengers.

4. Action line “’Makeable’ operations”
This is about making the operation fit for purpose to what is possible. There will be a "lock on the
door" of Schiphol this summer with the new rule that if airlines do not operate a flight this "lock"
(the right to fly at a certain time) will not be reissued by the slot coordinator (ACNL). Flights will
also be relocated to regional airports. As a final measure, a (mandatory) limitation of the number
of flights will be discussed in order to come to an appropriate operation if necessary.

This wide range of actions already indicates that there is no simple solution. The shortages on the labour 
market affect many sectors, especially those that are now experiencing such rapid growth. We are also 
looking at the measures that other airports in Europe are taking. 

We will do everything we can to fulfil the promise we have made to our passengers. 

Dick Benschop  
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ACTION LINE 1: RECRUITMENT OF STAFF  
Schiphol, together with security companies, is making an effort to recruit as many security agents as 
possible. Actions that have been taken or are being taken: 

• Expansion of Schiphol recruitment campaign by security companies
• Job markt 11 June for jobseekers for different positions at Schiphol
• National recruitment campaign in June for various professions at Schiphol, including

security, handling and cleaning
• Active approach to former security officers
• Contact with educational institutions with security training
• Shorten the recruitment and selection process
• Improve secondary conditions, including transport and improve rest areas
• Consultation with security firms on financial incentives for employees
• Schiphol provides financial guarantees to security companies for the recruitment of extra

employees
• Attract security sector specialists for support
• Research into retraining security personnel

ACTION LINE 2: MAKING WORKING AT SCHIPHOL MORE ATTRACTIVE  
Schiphol is negotiating with FNV and CNV on improved terms and conditions of employment. 
Topics are:   

• License to operate: quality requirements per 1 January
• Remuneration
• Safety, well-being and health
• Organization of work at the airport

The commitment of all parties concerned should lead to an agreement being reached soon. 

ACTION LINE 3: OPTIMIZING THE FLOWS  
In order to improve the flow of passengers at the airport, Schiphol is taking the following actions: 

• Improved information to travelers in the queue about the security control
• Deployment of 'security coaches' who prepare travelers in the queue for the security

check.
• Measures to speed up the flow through security controls
• Discussions with airlines to reduce the amount of hand baggage
• Align the staffing of the Royal Netherlands Marechaussee and Schiphol security

personnel
• Extra staff in the terminal, including office staff and retired colleagues
• Improvement of queue management
• Improvement of information on waiting times
• Deploy additional baggage teams

ACTION LINE 4: CREARTING ‘MAKEABLE’ OPERATIONS  
Schiphol wants the number of flights and passengers to match the available staff capacity. Actions taken 
to achieve this: 

• Increasing predictability of passenger numbers by intensifying data exchange with
airlines

• Relocation of flights to regional airports
• New rules in the case of voluntary non-use of the slot (retaining historical rights and no

use of the slot by another air carrier)
• Ultimate measure: consultation on mandatory limitation of the number of flights on the

basis of available capacity in the terminal
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Schiphol presenteert Actieplan Zomer 2022 
Schiphol presenteert vandaag een actieplan voor de zomer. Het plan bestaat uit vier actielijnen: 
werven van medewerkers, aantrekkelijk werken op Schiphol, het optimaliseren van de 
doorstroming en het creëren van een maakbare operatie. In dit plan staan acties van Schiphol die 
tot doel hebben de verwachte zomerdrukte in goede banen te leiden. 

CEO Dick Benschop: "Tijdens de meivakantie zijn we direct van start gegaan met het ontwikkelen en 
uitvoeren van oplossingen voor de drukte op de luchthaven. Dat doen wij samen met alle partijen die 
Schiphol vormgeven: de luchtvaartmaatschappijen, de reisorganisaties, de beveiligingsbedrijven, de 
afhandelaren, de vakbonden en de overige publieke en private partners. Het is niet zo dat reizigers niet 
meer in de rij zullen staan, maar wel de belofte dat wij er alles aan doen om reizigers een voorspelbare 
en aangename Schiphol-ervaring te bezorgen." 

Werven medewerkers 
Schiphol spant zich samen met beveiligingsbedrijven in zo veel mogelijk beveiligers te werven. Elke extra 
beveiliger die een van de beveiligingsbedrijven kan werven, is welkom op Schiphol. Er lopen diverse 
wervingscampagnes en 11 juni is er een banenmarkt op Schiphol voor werkzoekenden. In juni start ook 
een landelijke wervingscampagne voor diverse beroepen, waaronder in de beveiliging, afhandeling en 
schoonmaak. 

Aantrekkelijk werken op Schiphol 
Werken op Schiphol moet aantrekkelijk zijn en blijven. Schiphol en de vakbonden zijn momenteel in 
onderhandeling om het belangrijke werk in de operatie op Schiphol goed te belonen. Alle partijen voelen 
daartoe de urgentie. Schiphol verwacht op korte termijn een onderhandelingsresultaat met de vakbonden 
te kunnen presenteren. 

Optimaliseren doorstroming 
Schiphol heeft extra maatregelen in kaart gebracht om de doorstroming in de terminal te optimaliseren. 
Een voorbeeld is de inzet van ‘securitycoaches’, die reizigers helpen zo snel mogelijk door de 
beveiligingscontrole te gaan. Ook gaat Schiphol in overleg met luchtvaartmaatschappijen om te 
onderzoeken op welke manier de hoeveelheid handbagage kan verminderen. Daarnaast zet Schiphol 
vanzelfsprekend zoveel mogelijk extra medewerkers in, waaronder kantoorpersoneel en  gepensioneerde 
collega’s. 

Creëren maakbare operatie 
De laatste actielijn is ervoor te zorgen dat de situatie op Schiphol ‘maakbaar’ is. Dat wil zeggen dat het 
aantal vluchten en reizigers overeenkomt met de hoeveelheid die het beschikbare personeel op dat 
moment aan kan. Onderdelen hiervan zijn verbeterde afstemming met luchtvaartmaatschappijen over de 
planning, het uitplaatsen van vluchten naar regionale luchthavens en de gisteren aangekondigde 
aangepaste slotregels. 
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Schiphol presents Action Plan Summer 2022 
Today, Schiphol presents its action plan towards the summer. The plan consists of four action 
lines: recruitment of staff, making working at Schiphol more attractive, optimizing the flows and 
creating ‘makeable’ operations. The plan includes actions aiming at managing the expected 
summer traffic. 

CEO Dick Benschop: “During the May holiday we immediately started developing and implementing 
solutions for the busyness at the airport. We are doing this together with all parties that shape Schiphol: 
the airlines, the travel organizations, the security companies, the handling agents, the trade unions and 
the other public and private partners. It is not that travelers will no longer have to queue, but rather the 
promise that we will do everything we can to provide travelers with a predictable and pleasant Schiphol 
experience." 

Recruitment of staff 
Together with security companies, Schiphol is making an effort to recruit as many security staff as 
possible. Each and every extra security agent that one of the security companies can recruit is welcome 
at Schiphol. Various recruitment campaigns are underway and a job fair for job-seekers will be held at 
Schiphol on 11 June. June also sees the start of a national recruitment campaign for various professions, 
including security, handling and cleaning. 

Making working at Schiphol more attractive 
Working at Schiphol must be and remain attractive. Schiphol and the trade unions are currently 
negotiating to ensure that the important work in operations at Schiphol is properly remunerated. All 
parties feel the urgency of this. Schiphol expects to be able to present a negotiated result with the trade 
unions shortly. 

Optimizing the flows 
Schiphol has identified additional measures to optimize the flow in the terminal. One example is the 
deployment of 'security coaches', who help travelers get through security checks as quickly as possible. 
Schiphol will also consult with airlines to see how the amount of hand baggage can be reduced. It goes 
without saying that Schiphol will also be deploying as many additional employees as possible, including 
office staff and retired colleagues. 

Creating ‘makeable’ operations 
The final line of action is to ensure that the situation at Schiphol is 'makeable'. This means that the 
number of flights and passengers matches the number that available staff can handle at that time. 
Components of this are improved planning coordination with airlines, the transfer of flights to regional 
airports and the modified slot rules announced yesterday. 
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Total 187769

Arrivals 64497

Departures 67908

Transfers 55364

Flights

Flight movements 1247
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Verslag uitkomsten internetconsultatie wijziging van het Besluit slotallocatie en advies 

In de periode van 25 april tot en met 30 mei 2018 heeft een internetconsultatie over het 
conceptbesluit tot wijziging van het Besluit slotallocatie plaatsgevonden. Deze consultatie heeft 
vierendertig reacties opgeleverd, waarvan eenentwintig openbaar. De reacties zijn afkomstig van 
particulieren, diverse luchtvaartmaatschappijen, een internationale brancheorganisatie, de 
luchthaven Schiphol en het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR). Over de internetconsulatie is 
een verslag opgesteld, waarin een samenvatting van de ingebrachte zienswijzen en een reactie 
daarop is opgenomen. Zowel de openbare reacties als het verslag zijn te vinden op 
www.internetconsultatie.nl.  

De ingediende reacties hebben betrekking op de volgende onderwerpen: algemeen, ATM-
capaciteit, vaststellingsbevoegdheid Schiphol, bindende aanwijzing, rechtsbescherming, werking 
coördinatiecomité Netherlands (CCN), handhaving, nadere regels met betrekking tot coördinatie-
paramaters, objectieve analyse en onafhankelijk onderzoek en regeldruk.  

Hieronder is per onderwerp aangegeven of de reacties tot aanpassingen in het ontwerpbesluit 
hebben geleid. Alleen van de openbare reacties wordt de naam van de organisatie vermeld.  

Algemeen 

IATA, KLM en Martinair vragen naar de werkelijke oorzaak van het falen om niet meer 
gezamenlijk tot een capaciteitsdeclaratie te komen. In reactie hierop wordt aangegeven dat door 
de schaarste de belangen meer tegengesteld zijn, hetgeen geleid heeft tot een impasse als het 
aankwam op het vaststellen van de capaciteitsdeclaratie. Dat is de reden waarom er 
duidelijkheid verschaft dient te worden over de organisatie die de capaciteitsdeclaratie vaststelt. 
Het is op grond van de slotverordening de verantwoordelijkheid van de lidstaat om ervoor te 
zorgen dat er een capaciteitsdeclaratie wordt vastgesteld.  

Een luchtvaartmaatschappij verzoekt om de nationale regelgeving op slotgecoördineerde 
luchthavens in lijn te brengen met de slotverordening en de beschikbare capaciteit van 500.000 
vliegtuigbewegingen op jaarbasis te herzien. In reactie hierop wordt gemeld dat de nationale 
regelgeving in lijn is en blijft met de slotverordening. Het afgesproken plafond van jaarlijks 
maximaal 500.000 vliegtuigbewegingen betreft de “milieubeperking” waar bij de vaststelling van 
de capaciteitsdeclaratie rekening mee gehouden dient te worden. De slotcoördinator kan alleen 
slots toekennen voor zover er capaciteit beschikbaar is. Dat is ook in lijn met de slotverordening. 

TUI geeft aan dat een revisie van het gehele systeem noodzakelijk is. Dit besluit ziet enkel toe 
op de eerste stap van het slotallocatieproces. TUI verzoekt ook naar de twee andere pijlers te 
kijken; slotallocatie en handhaving. Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt dat het artikel dat 
betrekking heeft op de verboden en (bijbehorende) handhaving van de slotverordening (artikel 
7) is gewijzigd. Zie voor een nadere toelichting hierop het kopje “handhaving” in de nota van
toelichting bij het wijzigingsbesluit.

Air Traffic Management (ATM)-capaciteit 

IATA merkt op dat de Air Traffic Controller een rol moet krijgen in het definiëren van de 
beschikbare capaciteit om er zeker van te zijn dat de coördinatieparameters rekening houden 
met de luchtzijdige capaciteit. Schiphol stelt dat de verantwoordelijkheid voor de vaststelling van 
de ATM-capaciteit bij LVNL ligt. Deze luchtzijdige coördinatieparameter wordt door de 
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luchthavenexploitant integraal overgenomen in de capaciteitsdeclaratie. Naar aanleiding hiervan 
kan worden gemeld dat in het besluit is verduidelijkt dat de luchtzijdige capaciteit een 
verantwoordelijkheid is en blijft van de verleners van de luchtverkeerdiensten. 

Vaststellingsbevoegdheid Schiphol 

Meerdere luchtvaartmaatschappijen willen vasthouden aan de bestaande gezamenlijke 
vaststelling en zijn geen voorstander van eenzijdige vaststelling door Schiphol. Veel 
luchtvaartmaatschappijen wijzen op het belang van een transparante discussie tussen 
betrokkenen en uiten de zorg dat dit in het geding komt als de capaciteitsdeclaratie niet meer in 
gezamenlijkheid wordt vastgesteld.  

KLM en Martinair geven aan dat als de gezamenlijke bevoegdheid komt te vervallen het ook voor 
de hand ligt om Schiphol verantwoordelijk te maken voor de zorgplicht die volgt uit artikel 8:18 
van de Wet luchtvaart. 

Meerdere particulieren zijn van mening dat een onafhankelijke instantie, zoals de slotcoördinator, 
de capaciteitsdeclaratie moet vaststellen om te borgen dat het maximaal aantal 
vliegtuigbewegingen niet wordt overschreden.  

In reactie hierop wordt onderschreven dat het betrekken van luchtvaartmaatschappijen van 
groot belang is en blijft bij de vaststelling van de capaciteitsdeclaratie. Enige verschil betreft dat 
de capaciteitsdeclaraties voor de luchthaven Schiphol niet meer in gezamenlijkheid moeten 
worden vastgesteld. Dat laat onverlet dat bespreking noodzakelijk is en blijft. Dat volgt ook uit 
de slotverordening, waarin staat dat de coördinatieparameters uitgebreid besproken worden in 
het coördinatiecomité.  

Het eenzijdig vaststellen van de capaciteitsdeclaratie doet verder geen afbreuk aan de 
gezamenlijke zorgplicht die voortvloeit uit de Wet luchtvaart. De zorgplicht is breed geformuleerd 
en ziet toe op meer zaken, waaronder ook veiligheid. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid 
blijft bestaan. 

De overheid acht de luchthavenexploitant de geëigende partij om de luchthavencapaciteit vast te 
stellen. Schiphol is hierin niet uniek. Op de twee andere gecoördineerde luchthavens in 
Nederland gaat het al op deze manier. Maar ook op andere luchthavens in Europa, zoals Londen 
Heathrow. Daarbij dient ook opgemerkt te worden dat de slotcoördinator niet de 
capaciteitsdeclaratie kan vaststellen. De rol en verantwoordelijkheden van de slotcoördinator 
volgen uit de slotverordening. De slotcoördinator wijst de slots toe en is niet verantwoordelijk 
voor het vaststellen van de capaciteit.  

Bindende aanwijzing 

Meerdere partijen zijn van mening dat de bindende aanwijzing van de minister voor meer 
onzekerheid zorgt in een proces dat met wereldwijde deadlines werkt. Ze verzoeken om af te 
zien van de bindende aanwijzing of deze nader af te bakenen omdat deze tot te veel 
(rechts)onzekerheid leidt en niet past binnen de halfjaarlijkse mondiaal afgesproken systematiek. 

Naar aanleiding hiervan kan worden gemeld dat de bevoegdheid om gebruik te maken van de 
bindende aanwijzing nader is afgebakend in het besluit zodat voor alle betrokkenen duidelijk is 
wanneer hiervan gebruik gemaakt kan worden. Het geven van een bindende aanwijzing door de 
Minister kan alleen indien dat nodig is met het oog op (1) de naleving van milieuvoorschriften, 
(2) ten behoeve van de veiligheid of (3) de correcte naleving van hetgeen bij of krachtens de
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slotverordening is bepaald. Bij het geven van een bindende aanwijzing moet verder gehandeld 
worden in overeenstemming met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dit brengt 
onder meer met zich mee dat rekening moet worden gehouden met alle relevante belangen, 
waaronder die van betrokken luchtvaartmaatschappijen. Zij hebben er met name belang bij om 
tijdig te weten waar zij aan toe zijn, met name als het aankomt op de beschikbare capaciteit 
voor een bepaald seizoen.  

Rechtsbescherming 

Schiphol doet de suggestie om te verduidelijken dat tegen het besluit tot vaststelling van de 
capaciteitsdeclaratie geen bezwaar en beroep mogelijk is. Corendon hecht veel waarde dat de 
rechtsbescherming na vaststelling van de capaciteitsdeclaratie goed is geborgd en vraagt of de 
capaciteitsdeclaratie als een appellabel besluit zien mag worden. In reactie hierop wordt 
aangeven dat tegen de vaststelling van de capaciteitsdeclaratie geen bezwaar en beroep 
mogelijk is omdat het een niet appellabel besluit betreft. De gang naar de (civiele) rechter is en 
blijft wel mogelijk.  

Werking Coördinatiecomité 

Enkele luchtvaartmaatschappijen uiten zorgen over de werking van het coördinatiecomité (CCN). 
IATA uit haar zorgen over de frequentie waarop de CCN bij elkaar komt.  

In reactie hierop wordt gesteld dat dit besluit niet toeziet op de werking van het 
coördinatiecomité. Het ministerie acht het wel noodzakelijk dat het CCN naar behoren 
functioneert en heeft los van dit wijzigingsbesluit een onafhankelijke evaluatie naar de werking 
van het coördinatiecomité opgestart. 

Handhaving 

Corendon geeft aan dat misbruik van slotregelgeving moet worden aangepakt door het strak 
handhaven van duidelijke regels. TUI geeft aan dat de huidige handhaving door ILT en de 
beschikbare sancties tegen het licht gehouden moeten worden. 

Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt dat het artikel dat betrekking heeft op de verboden en 
(bijbehorende) handhaving van de slotverordening is aangescherpt in het besluit. Gelet op de 
toegenomen schaarste is handhaving op het gebruik van slots van groter belang geworden. In 
het artikel is nu ook expliciet opgenomen dat het vliegen zonder slot of het herhaaldelijk en 
opzettelijk niet gebruiken van een toegewezen slot op een gecoördineerde luchthaven verboden 
is. De slotcoördinator monitort op het juiste gebruik van de toegewezen slots. De handhaving 
berust bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT kan op grond van de Wet 
luchtvaart en de Algemene wet bestuursrecht herstelsancties opleggen. Uitbreiding van dit 
sanctie-instrumentarium (met een bestuurlijke boete) vraagt om een wijziging van de Wet 
luchtvaart. Dat traject wordt separaat opgestart zodat betrokkenen hierover geraadpleegd 
kunnen worden. 

Nadere regels met betrekking tot de coördinatieparameters 

Schiphol ziet graag een nadere toelichting van de juridische status van de mogelijkheid tot het 
stellen van nadere regels en in welke gevallen en onder welke voorwaarden deze worden 
ingezet.  

De nadere regels kunnen worden gesteld bij ministeriële regeling. De regeling betreft een 
algemeen verbindend voorschrift dat niet open staat voor bezwaar en beroep. Voordat nadere 
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regels worden gesteld, worden alle belanghebbenden geraadpleegd. In de nota van toelichting is 
verduidelijkt onder welke omstandigheden dergelijke regels gesteld kunnen worden. 

Objectieve analyse en onafhankelijk onderzoek 

Veel luchtvaartmaatschappijen en IATA zijn voorstander van het periodiek laten uitvoeren van 
een onafhankelijk onderzoek, maar vinden de frequentie van eens in de drie jaar te laag omdat 
uit de slotverordening volgt dat elke capaciteitsdeclaratie gebaseerd moet zijn op een objectieve 
analyse. Schiphol geeft aan dat ze zelf de capaciteitsanalyse kunnen uitvoeren waarbij een 
onafhankelijke partij deze eens in de drie jaar toetst. 

Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt dat in de nota van toelichting voor verduidelijking is 
gezorgd voor wat betreft het verschil tussen het periodiek uit te voeren onafhankelijk onderzoek 
en de objectieve analyse die ten grondslag moet liggen aan elke capaciteitsdeclaratie. Dat 
betreffen twee verschillende verplichtingen waaraan voldaan dient te worden. Het periodiek uit 
te voeren onderzoek is in aanvulling op de – reeds verplichte - objectieve analyses die ten 
grondslag moeten liggen aan elke capaciteitsdeclaratie. In het besluit is toegevoegd dat de 
exploitant het onderzoek ook zelf mag uitvoeren als deze getoetst wordt door een onafhankelijke 
partij en de conclusies van die onafhankelijke partij gelijktijdig met het onderzoek aan het 
coördinatiecomité wordt gestuurd.  

Regeldruk 

Naar het oordeel van het ATR zijn nut en noodzaak van de aanpassing voldoende onderbouwd. 
ATR acht dat de regeldrukgevolgen in beeld zijn gebracht conform den landelijke methodiek en 
geeft in overweging om bij de regeldrukeffecten voor de luchthavens Eindhoven Airport en 
Rotterdam The Hague Airport te verduidelijken dat de regeldrukeffecten alleen aan de orde zijn 
als de Minister gebruik maakt van haar bevoegdheden. Het ATR acht het verder noodzakelijk om 
in de toelichting aandacht te besteden aan de alternatieven die zijn overwogen voor de 
vaststellingsbevoegdheid van de capaciteitsdeclaratie en aan de gevolgen van de gewijzigde 
vaststellingsbevoegdheid voor luchtvaartmaatschappijen en de LVNL.  

In reactie hierop wordt opgemerkt dat de adviezen van de ATR zijn opgevolgd en verwerkt in de 
nota van toelichting.  
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Ha ,
 belde mij over volgende: morgen in of rond BWO zou volgens hem minister Kaag mogelijk vragen krijgen over hoe het zit met de problemen rond grondafhandeling

KLM, wat zijn daar de problemen, hoe groot is die organisatie enz. Hij vroeg of vanuit IenW daarover met KLM contact was geweest en wij over specifiek de problemen
KLM grondafhandeling info hadden. Ik zelf heb hier geen info over. Weet jij of over de KLM grondafhandeling contact met KLM is geweest? (nb dus niet breed over de
chaos/problemen op Schiphol breed bij beveiliging enz. van de laatste tijd).
groet

PS ik zie op een KLM website dat het trouwens geweldig gaat bij de KLM grondafhandeling!:
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