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Welcome to Amsterdam Airport

Wie doet wat op Schiphol
Luchtvaartmaatschappijen,  
overheidsinstellingen, 
afhandelingsbedrijven, 
winkeliers en banken,  
horeca- en transport-
ondernemingen,  
brandstofleveranciersl 
en luchtverkeersleiders:  
op de luchthaven Schiphol 
zijn ongeveer 500 bedrijven 
en instellingen actief die 
samen zo’n 65.000 mensen 
in dienst hebben.  
Al deze bedrijven zijn  
nodig voor een veilige  
enlefficiëntelluchtlhaven.l 
Ze zorgen samen voor  
de goede naam die  
de luchthaven al vele jaren 
heeft. Maar wie doet nu  
wat precies op Schiphol?



Schiphol is een mainport, een knooppunt van spoor-, lucht- 
en wegverbindingen, met de allure van een wereldstad. 
Het ontwikkelen en goed laten functioneren van een 
luchthavenlbrengtlbijzonderelverantwoordelijkhedenlmetl
zich mee en vraagt om een zorgvuldige afweging tussen 
people,lplanetlenlprofit.l

Schiphol had in 2017 68,5 miljoen passagiers en is  
daarmee de derde passagiersluchthaven in Europa.  
Met vracht neemt Schiphol met 1,75 miljoen ton ook  
de derde plaats in. Schiphol telde in 2017 326 directe 
lijndienstlbestemmingenlinlbijnalhonderdllanden.

Royal Schiphol Group 

Royal Schiphol Group is een exploitant van luchthavens.  
OnzelbelangrijkstelluchthavenlislAmsterdamlAirportl
Schiphol.lAnderelluchthavenslvanldelgroeplzijnlRotterdaml
The Hague Airport (100%), Eindhoven Airport (51%) en 
Lelystad Airport (100%) dat ontwikkeld wordt tot leisure 
airport. Schiphol Group is ook internationaal actief op J.F. 
Kennedy Airport in New York en Brisbane Airport. Schiphol 
Group heeft sinds 2008 een samenwerking met en een 
strategisch belang van 8% in Groupe ADP, de exploitant 
vanldelParijselluchthavens.

Amsterdam Airport Schiphol

Schiphol ontwikkelt, exploiteert en voert het beheer  
overlhetlbijnal2.800lhectarelgrotelluchthaventerrein.l
Schiphol levert alle benodigde fysieke infrastructuur op  
de luchthaven, zoals de terminal, de start- en landingsbanen 

AirportCity

Amsterdam Airport Schiphol ademt 
de sfeer van een wereldstad en is 
een lichtend voorbeeld van een  
AirportCity: een toonaangevende 
efficiënte luchthaven die haar 
reizigers, bezoekers en de daar 
gevestigde ondernemingen  
24 uur per dag en 7 dagen per week 
diensten biedt die zij nodig hebben.

Royal Schiphol Group is een lucht -
havenonderneming met Amsterdam 
Airport Schiphol als belangrijkste 
luchthaven. De missie van Royal 
Schiphol Group is Connecting the 
Netherlands: Nederland optimaal 
verbinden met de rest van de 
wereld en zo een bijdrage leveren 
aan de welvaart en het welzijn in 
Nederland en daarbuiten;  
Connecting to compete and 
connecting to complete.



en het wegenstelsel. Amsterdam Airport Schiphol ziet ook 
toelopldelnalevinglvanldelregelsldielzijnlgesteldlaanlhetl
gebruik van het luchtvaartterrein. Zo moeten Amsterdam 
Airport Schiphol en de luchtvaartpartners zich houden aan 
wettelijkelgeluid-lenlmilieuregels.lVoorlAmsterdamlAirportl
Schiphollstaatleenlveilige,lefficiënte,lbetrouwbarelenl
duurzame luchthavenoperatie op de eerste plaats. Daarom 
beschiktlSchipholloverleenlomvangrijkelcalamiteiten-
organisatie met een eigen luchthavenbrandweer.

AmsterdamlAirportlSchiphollisltevenslverantwoordelijkl
voor alle voorzieningen die zorgen voor een vlotte 
doorstroming van goederen en passagiers en hun  
bagage en legt daarvoor de infrastructuur aan. Dit betreft 
delvoorrijwegenlenldelterminallmetlzijnlincheckbaliesl 
en bagagesystemen, maar ook het pierenstelsel  
en de inrichting daarvan, de vliegtuig opstelplaatsen  
en de start- en landingsbanen en platformen. Amsterdam 
Airport Schiphol verleent ook de concessies aan  
de winkeliers en horeca ondernemingen in de terminal.  
Sinds 1 april 2003 is Amsterdam Airport Schiphol door de 
overheid belast met de uitvoering van de securitycontrole  
van passagiers en bagage in de terminal. De eind-
verantwoordelijkheidlhiervoorlberustlbijldelministerl 
vanlJustitiel&lVeiligheidlenldelKoninklijkelMarechaussee.

Overheid
Ministerie van Infrastructuur  
en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is,  
oplbasislvanldelWetlluchtvaart,lverantwoordelijkl 
voor de burgerluchtvaart in Nederland en de algemene 
verkeersveiligheid in de lucht. Het ministerie verleent
landingsrechtenlaanlluchtvaartmaatschappijenloplbasisl
van verdragen tussen Nederland en andere landen. 
Daarmee bepaalt het ministerie mede welke 
luchtvaartmaatschappijenltoeganglhebbenltotlSchiphol.l

Overigens worden overeenkomsten over landingsrechten 
in toenemende mate in EU-verband gesloten. De directie 
Luchtvaart van het ministerie houdt zich bezig met 
infrastructuur, milieu, wetgeving en het toezicht daarop. 
De directie ontwikkelt en implementeert beleid voor 
luchthavens, veiligheid in de luchtvaart en de inrichting en 
het gebruik van het luchtruim, en de luchtverkeersdienst-
verlening. De directie Luchtvaart gaat ook over  
delvergunningenlvoorlluchtvaartmaatschappijenlenlhoudtl
daar toezicht op. De inspectie Leefomgeving en Transport 
van het ministerie houdt toezicht op de naleving van 
veiligheids- en milieuwetten en regels voor de luchtvaart.

Slotcoördinator

Een ‘slot’ is een toestemming aan een luchtvaart-
maatschappijlomltelmogenlstartenlofllandenltijdensl 
de dag of de nacht. Elk jaar stelt Amsterdam Airport Schiphol 
vast hoeveel ‘slots’ uitgegeven kunnen worden om binnen 
delwettelijkelnormenltelkunnenlblijven.lOmldezelslotsl–l 
enlvooralldelcapaciteitltijdensldaarvanltijdenslpiek-lenl
nachtelijkelurenl–lgoedltelverdelenlonderldelverschillendel
luchtvaartmaatschappijen,lheeftldelministerlvanl
InfrastructuurlenlWaterstaatleenlonafhankelijkelslot-
coördinator aangesteld. Het systeem van slot-coördinatie  
is een neutraal, transparant en non-discriminatoir systeem. 
Het systeem is gebaseerd op EU-wetgeving en principes 
van de IATA, de inter nationale organisatie van  
de burgerluchtvaart. De ‘slots’ worden twee keer  
perljaarlaanldelluchtvaartmaatschappijenltoebedeeld;l
voor het zomer- en voor het winterseizoen.

Luchtverkeersleiding Nederland

LuchtverkeersleidinglNederlandl(LVNL)lislverantwoordelijkl
voor het juiste gebruik van de aan- en uitvliegroutes  
van Schiphol, de aan- en uitvliegroutes van de regionale 
Nederlandse luchthavens en de verkeersveiligheid van 
taxiëndlvliegverkeerloplSchiphollzelf.lLVNLlheeftldeltaakl
ervoor te zorgen dat het burgerluchtverkeer boven ons 
landlenlvanlenlnaarlomringendellandenlveilig,lordelijkl 
enlvlotlverloopt.lLVNLlbegeleidtlhetlvliegtuiglvanaflhetl
moment van het starten van de motoren en het afduwen 
van een toestel van de vliegtuigopstelplaats tot aan  
het moment dat het vliegtuig na een vlucht en landing 
weerlopldelluchthavenlislgeparkeerd.lLVNLlheeftldriel
belangrijkelafdelingen,ldielelkleenl‘luchtgebied’lbeheren:l
De verkeersleiding in de toren op Schiphol (Tower of TWR) 
regeltlhetlstartende,llandendelenlhetltaxiëndelverkeerlopl
het platform. Het verkeer van of naar de Polderbaan wordt 
daarbijloverdaglgeregeldlvanuitleenltweedel(satelliet)l
toren. De naderings- en vertrekverkeers leiding (Approach) 
stuurt het verkeer in het gebied rond Schiphol vanaf net  
na de start en tot kort voor de landing. Als het vliegtuig 



opgestegen is, wordt het overgedragen aan de algemene 
verkeersleiding. De algemene verkeersleiding (ACC) leidt 
het burgerlucht verkeer tot een hoogte van 24.500 voet 
(circa 7,3 kilometer). Boven deze hoogte is de verkeers-
leiding in handen van Eurocontrol, de Europese 
luchtverkeersleiding. Amsterdam Airport Schiphol bepaalt 
dagelijkslwelkelstart-lenllandingsbanenlinzetbaarlzijn,l
LVNLlbeslistlvervolgenslwelkelbanenlenlvliegroutesl
wordenlgebruiktlenlhanteertlhierbijldelregelldatleerstl 
die banen worden ingezet die het minste hinder voor  
de omgeving geven. 

Brigade Koninklijke 
Marechaussee Schiphol

DelbrigadelKoninklijkelMarechausseelSchiphollisl
verantwoordelijklvoorlldelpaspoortcontrolelenlbewakingl
vanldelgrens.lOoklisldelmarechausseelverantwoordelijkl
voor de bewapende beveiliging van de burgerluchtvaart 
tegen kapingen en terroris tische aanslagen. Schiphol is 

verantwoordelijklvoorldeluitvoeringlvanlsecuritycontrolesl
van passagiers en hun hand- en ruimbagage in de terminal 
en van personeel en hun voertuigen die beveiligd gebied 
in willen. Hiervoor huurt  Schiphol verschillende
beveiligingsbedrijvenlin.lHetlministerielvanlVeiligheid
enlJustitielisleindverantwoordelijklenlbepaaltlde
uitvoeringsregelslenldelKoninklijkelMarechausseel 
houdt toezicht op de uitvoering van de security controles. 
DelKoninklijkelMarechausseelSchiphollislookl
verantwoordelijklvoorlallelpolitietakenlopldelluchthaven,l
zoals het voorkomen en opsporen van strafbare feiten  
enlhetlhandhavenlvanldelopenbarelorde.lVerderlhoudtl 
zijlzichlbeziglmetldelzorglvoorlverkeerszakenlenl 
het verkeerstoezicht op de openbare wegen op  
het Schipholterrein.

Vreemdelingendienst Schiphol

DelVreemdelingendienstlSchiphollhoudtltoezicht
op het binnenlandse vreemdelingenverkeer.  
Ooklcontroleertldeldienstldelbedrijvenloplhetlterrein
vanldelluchthavenlopldelverblijfsstatuslvanlhun
werknemerslenlgeeftlzijlvoorlichtinglhierover.l

Luchtvaartpolitie

De Luchtvaartpolitie, onderdeel van de Nationale Politie, 
ziet toe op vliegveiligheid, milieu en criminaliteit in  
het vliegverkeer. De luchtvaartpolitie heeft hiervoor 
helikopters en vliegtuigen met video- en infraroodcamera’s 
ter beschikking. Daarnaast heeft de Nationale Politie 
medewerkers die zorgdragen voor de veiligheid  
op het spoor. 



Douane

De douane voert controles uit op de in-, uit- en doorvoer 
van goederen. Naast deze controletaak is de douane  
ooklverantwoordelijklvoorlhetlheffenlenlhetlinnenl 
vanlverschuldigdelbelastingenlenlaccijnzenloplinvoerl 
van bepaalde goederen. De douane verricht daarom niet 
alleenlcontroleslinldelaankomsthallwaarbijldelbagagel 
van passagiers gecontroleerd wordt, maar ook in  
de vrachtgebouwen op Schiphol.

Calamiteiten

BijleenlcalamiteitlislAmsterdamlAirportlSchipholl
verantwoordelijklvoorlhetlleidinggevenlaanlhaarleigenl
diensten en voor de communicatie over de operationele 
bedrijfsvoeringlopldelluchthaven.lOoklmoetlzijlzorgenl
voor de goede orde en veiligheid op de platformen, 
wegen,lterreinenlenlinldelgebouwen.lVolgensldelWetl
rampen en zware ongevallen is de burgemeester van de 
gemeentelHaarlemmermeerldeleindverantwoordelijkelbijl
een calamiteit op, of in de directe omgeving van Schiphol. 
BijleenlcrisisloflcalamiteitlwerktlSchiphollnauwl 
samenlmetloverheidsinstantieslenldelVeiligheidsregiol
Kennemerland.lErlzijnlscenario’slvoorl(onderlandere)l
brand, ordeverstoring, hulpverlening en (dreigende) 
ongevallen met vliegtuigen.

Brandweer

Schiphol beschikt over een eigen brandweerkorps:  
de Schiphol Fire Brigade. De Schiphol Fire Brigade  
is belast met:
–l lVliegtuigbrandbestrijding:lhetloptredenl 
bijlvliegtuiglgerelateerdelincidenten;

–l lBasisbrandweerzorg:lgebouwenbrandbestrijdingl 
enlhulpverleninglvoorlo.a.ldelterminal,ldelvoorrijwegenl
en andere gebouwen binnen het werkingsgebied  
vanlhetlCrisisbestrijdingsplanlSchiphol;

–l lBedrijfsbrandweertaken:lvoorlpartnerslopl 
het luchthaventerrein, zoals KLM en Aircraft  
Fuel Supply.

Schiphol heeft drie brandweerposten in het landings terrein, 
metloplelkelpostleenlgroeplvliegtuigbrandlbestrijdingl 
(drie crashtenders). Hierdoor kan de Schiphol Fire Brigade, 
conform regelgeving, in geval van een incident, binnen 
drielminutenloplelkelstart-lenllandingsbaanlzijn.lOpltweel
posten staat een tankautospuit voor de basisbrandweerzorg. 
Perldaglzijn,lverdeeldloverldelposten,longeveerl 
30 operationele brandweermensen op dienst.
 
Omlvoortdurendlgoedlgeoefendltelzijn,lbeschiktl 
de Schiphol Fire Brigade over een eigen oefenplaats  
met een oefenvliegtuig, de FireFly. Met dit vliegtuig 
kunnenlallelmogelijkelvliegtuigbrandenlwordenlbeoefend.l
Ook wordt geoefend op de brandweer posten,  
in gebouwen en in het landingsterrein en wordt  
gebruik gemaakt van computersimulatie programma’s  
om op maat tactiek en rollen te oefenen.



Vluchtafhandeling

Ruimlhonderdllijndienstmaatschappijenlvliegenl 
vanlenlnaarlSchiphol.lNaastldezelmaatschappijenl 
zijnlerlhetlheleljaarldoorlooklchartermaatschappijenl 
opldelluchthavenltelvinden,lvoorlbijvoorbeeldlvakantie-
vervoer.lAmsterdamlAirportlSchiphollwijstldelincheckbalies,l
de vliegtuigopstelplaatsen en de bagage banden waar 
aankomendelpassagierslhunlkofferslkunnenlophalenltoe.l
Delbenodigdelbedrijfsmiddelenlalslbalies,lpassagiers-
bruggenlenlhetlbagagesysteemlzijnleigendomlvanl
Schiphol. De zorg voor de hele vluchtafhandeling,  
van het tanken tot het schoon maken van het vliegtuig  
en van de catering tot het onderhoud, is de 
verantwoordelijkheidlvanldelluchtvaartmaatschappij.l 
Die kan voor al die taken een beroep doen op een  
vanldeloplSchiphollwerkzamelafhandelingsbedrijven.l 
Delluchtvaartmaatschappijlisluiteraardlooklverantwoordelijk 
voor de bemanning, de procedures, de technische  
staat  van de vliegtuigen en apparatuur aan boord,  
hunlpassagierslenlladinglgedurendelhetlverblijfl 
op de luchthaven en in het vliegtuig.

Afhandelingsbedrijven

Afhandelingsbedrijvenlvoerenlinlopdrachtlvanl 
delluchtvaartmaatschappijenlactiviteitenluitldielnodigl 
zijnlbijlhetlaankomenlenlvertrekkenlvanlvliegtuigen,l
passagiers en vracht, zoals het inchecken van passagiers, 
het laden en lossen van bagage en vracht,  
het schoonmaken van vliegtuigen en het verzorgen  
van de catering. Het tanken van vliegtuigen wordt  
gedaanldoorlCombinedlRefuellinglService,lGezamenlijkel
Tankdienst Schiphol en KLM Tankdienst. Het beheer van  
delbrandstofinfrastructuurl–ldelleidingen,lopslagtanks,l
hydrantenl–lwordtlgedaanldoorlAircraftlFuellSupply.l 
Voorldelcateringlkunnenlluchtvaartlmaatschappijen,l
terechtlbijldiverselcateringlbedrijven,lzoalslKLMl
Cateringservices.lTenslottelzijnlerlettelijkeltientallenl
luchtvrachtexpeditie-,lmakelaars-lenloverslagbedrijvenl 
op de luchthaven gevestigd die zorgen voor de aan-  
en afvoer van luchtvracht goederen en alle administratieve 
handelingenldieldaarlbijlhoren.

Bagageafhandeling

Schiphollislverantwoordelijklvoorldelontwikkeling,l 
de aansturing, het beheer en het onderhoud van alle 
bagagesystemen, inclusief de computers en software die 
delsystemenlbesturen.lDelafhandelingsbedrijvenlmoetenl
erlvoorlzorgenldatldelkofferslinlhetljuistelvliegtuiglwordenl
geladen en op de afhaalbanden in de bagagereclaim-
ruimte terecht komen. De fysieke afhandeling van bagage 
wordtlgedaanldoorldelafhandelingsmaatschappijen.

Bewoners Aanspreekpunt 
Schiphol (BAS)

BAS staat voor Bewoners Aanspreekpunt Schiphol.  
Het is het informatie- en klachtencentrum waar 
omwonenden terecht kunnen met al hun vragen  
en klachten over het vliegverkeer op Schiphol.  
BASlisleenlgezamenlijklinitiatieflvanlLuchtverkeerslleidingl
Nederlandl(LVNL)lenlAmsterdamlAirportlSchiphol.l 
BAS is bereikbaar via hun website: www.bezoekbas.nl  
of per telefoon: 020 - 601 5555

Belangrijkstelwebsite-adressen:
www.schiphol.nl
www.jaarverslagschiphol.nl
www.youtube.com/schiphol
www.bezoekbas.nl
www.klm.com
www.lvnl.nl
www.ilent.nl
www.kmar.nl
www.douane.nl

Kerncijfers Schiphol 2017

68,5 
miljoen passagiers

1.752.498 
ton vracht

496.748 
vliegtuigbewegingen, waarvan

17.796 
met fullfreighters (3,6%)

326 
directe lijndienstbestemmingen, waarvan naar

21
exclusief voor vracht,

98 
landen, met

104
luchtvaartmaatschappijen. Circa 

500 
bedrijven op het luchthaventerrein, met ongeveer

65.000 
werknemers

1e in Europe in vliegtuigbewegingen,
3e in Europe in passagiersvolume,
3e in Europe in vrachtvolume


