
Bijlage: tijdlijn bij Kamerbrief feitenrelaas omtrent terugtreden dhr. Benschop 

Woensdag 14 september 

13:30-14:45u Er is een regulier overleg tussen de Raad van Commissarissen (RvC) van Schiphol 

en het ministerie van Financiën (FIN) als aandeelhouder. De operationele 

problemen en mogelijke oplossingen worden besproken. Een aanstaand vertrek 

van dhr. Benschop is niet aan de orde.  

15:27u Dhr. Benschop informeert de voorzitter van de RvC dat hij tot de conclusie is 

gekomen dat hij ruimte moet maken en zijn functie ter beschikking moet stellen. 

20:30-22:00u De RvC vergadert over het besluit van dhr. Benschop. 

22:00-00:15u De Raad van Bestuur (RvB) van Schiphol overlegt met de RvC over de in het kader 

van de operationele problemen te nemen maatregelen en de beslissing van dhr. 

Benschop. Aan het einde van deze vergadering is duidelijk dat de beslissing van 

dhr. Benschop vaststaat en dat de RvC daarmee instemt. 

22:38-22:40u Een ambtenaar van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en een 

lid van de RvB hebben contact via whatsapp. De RvB wordt geïnformeerd dat er op 

donderdag 15 september vanaf 10:00u een Kamerdebat met de minister van IenW 

is. IenW wordt geïnformeerd dat er een vergadering van de RvC en de RvB aan de 

gang is. In het whatsappgesprek gaat het niet over de positie van dhr. Benschop.  

 

Donderdag 15 september 

07:30u Opnieuw hebben de ambtenaar van IenW en het lid van de RvB contact. Eerst 

telefonisch en later op de ochtend via whatsapp. Ook tijdens deze 
contactmomenten komt het vertrek van dhr. Benschop niet ter sprake. 

09:50u Een medewerker van Schiphol neemt contact op met een andere ambtenaar van 

de minister van IenW. De ambtenaar wordt verteld dat dhr. Benschop zijn functie 

ter beschikking heeft gesteld. Er wordt afgesproken dat dhr. Benschop de minister 

van IenW belt tijdens de schorsing van het Commissiedebat vliegveiligheid. De 

ambtenaar houdt contact met Schiphol over het precieze moment van schorsen. 

10:00u  Het Commissiedebat vliegveiligheid gaat van start. 

Ochtend  Gedurende de ochtend overlegt dhr. Benschop met de RvC over de communicatie 

omtrent diens vertrek. 

10:50u Het debat wordt geschorst. De minister van IenW wordt geïnformeerd door de 
ambtenaar van IenW. 

10:59u De minister van IenW wordt gebeld door dhr. Benschop. Dhr. Benschop informeert 

hem over zijn besluit en verzoekt om hem de gelegenheid te geven dat zelf 1 à 2 

uur later bekend te maken. 

11:00u Een medewerker van Schiphol informeert het ministerie van Algemene Zaken in 

verband met een geplande afspraak later die middag tussen dhr. Benschop en 

minister-president Rutte. 

11:43u Dhr. Benschop belt een ambtenaar van FIN. Omdat de telefoon niet wordt 

opgenomen, wordt een whatsappbericht gestuurd met het dringende verzoek om 

terug te bellen.  

12:04u De voorzitter van de RvC belt een ambtenaar van FIN. Omdat de telefoon niet 

wordt opgenomen, laat hij een voicemailbericht achter dat dhr. Benschop zijn 

functie ter beschikking stelt. 



12:06-12:15u Er wordt door Schiphol met meerdere ambtenaren van FIN contact gezocht om hen 

te informeren over het besluit van dhr. Benschop en met het verzoek of FIN 
contact op kan nemen.  

12:18u  In een telefoongesprek met FIN geeft dhr. Benschop aan zijn functie ter 

beschikking te stellen en graag zelf de minister van FIN te informeren voordat 
hierover een persbericht naar buiten gaat. 

12:21u Een ambtenaar van FIN belt de voorzitter van de RvC terug en krijgt deze lfde 

mededeling te horen.  

12:23-12:32u IenW en FIN worden geïnformeerd over het moment waarop het persbericht van 

Schiphol wordt verstuurd. 

12:35u  Schiphol verstuurt een persbericht met het nieuws omtrent dhr. Benschop.  

12:44u In zijn tweede termijn van het debat bevestigt de minister van IenW dat dhr. 

Benschop zijn functie zal neerleggen. Hij zegt gedurende het debat geïnformeerd 

te zijn over het voornemen daartoe, en dat het aan Schiphol is om dit bekend te 

maken. Hij geeft aan ervan uit te gaan dat de aandeelhouder (FIN) daarover tijdig 
in kennis is gesteld. 

13:03u  Dhr. Benschop informeert de minister van FIN. 


