
   AANBEVELINGEN

De Onderzoeksraad komt tot de volgende aanbevelingen.

Reductie veilig heids risico’s

Aan de Schiphol Group en LVNL
1. Ontwikkel een nieuw toekomstbestendig operationeel concept voor de afhandeling

van vliegverkeer op Schiphol, waardoor huidige en toekomstige veilig heids risico’s
worden verminderd. Denk daarbij aan onderstaande maat regelen:
a. zorg voor vermindering van het aantal wisselingen van baan combinatie;
b. reduceer de complexiteit van de infras tructuur van de lucht haven.

2. Verminder huidige en toekomstige veilig heids risico’s door onder andere onderstaande
maat regelen:
a. minimaliseer het aantal kruisingen van actieve start- en landings banen;
b. monitor en evalueer de afwijkingen van procedures en standaarden door verkeers-

leiders;
c. beoordeel de risico’s van een stapeling van veilig heids risico’s en bijbehorende

mitigerende maat regelen;
d. verminder structureel het aantal runway incursions.

3. Onderzoek vooraf en integraal wat de effecten van groei van het vliegverkeer zijn op
de veiligheid en neem maat regelen om die effecten structureel te beheersen.

Samenwerken aan veiligheid

Aan Schiphol Group, LVNL, en lucht vaart maat schappijen binnen het Veiligheidsplatform 
Schiphol (VpS)
4. Stel een gezamenlijke visie op voor de veiligheid van Schiphol waarin expliciet te

realiseren veiligheidsdoelen met bijbehorende termijnen zijn opgenomen.
5. Zorg voor een Integraal Veilig heids management systeem (IVMS) waaraan alle partijen

in het VpS zich committeren, met in ieder geval de volgende onderdelen:
a. gezamenlijke aanpak van veilig heids risico’s met betrekking tot relaties en inter-

acties tussen de afzonderlijke partijen (interfaces);
b. gezamenlijke incidentonder zoeken en proactieve veiligheidsanalyses.

6. Zorg ervoor dat het Veiligheidsplatform Schiphol een formele status krijgt met
doorzettingsmacht waarbinnen operationele en strategische beslissingen over veilig-
heid op Schiphol kunnen worden genomen.



Eind verant woordelijk heid

Aan de staatssecretaris van het Ministerie van Infras tructuur en Milieu
7. Vul de rol van eind verant woordelijke voor de veiligheid van het vliegverkeer op en

rond Schiphol nader in door onder andere:
a. het opstellen van een helder controleerbaar criterium voor de veiligheid van het

vliegverkeer op en rond Schiphol, en het formuleren van een transparante
werkwijze van hoe veiligheid als randvoorwaarde wordt ingevuld;

b. de veiligheid van het vliegverkeer op en rond Schiphol in zijn geheel in kaart te
brengen;

c. bij cruciale besluiten over (de groei van) Schiphol de gevolgen voor veiligheid in
de volle breedte te beoordelen;

d. handhaafbare normen en doelen voor veiligheid op en rond de lucht haven vast te
stellen en deze te gebruiken om de veiligheid permanent te verbeteren;

e. veiligheidsaspecten van het vliegverkeer actief te monitoren en regelmatig trend-
analyses uit te voeren;

f. de effectiviteit van het toezicht op het vliegverkeer op en rond Schiphol te
vergroten door meer menskracht en middelen in te zetten, door te investeren in
de inhoudelijke kennis van toezicht houders, door meer inhoudelijke inspecties te
laten plaatsvinden en door het functioneren van het Analysebureau Lucht vaart-
voor vallen te verbeteren;

g. de gezamenlijke strategische veiligheidsvisie van de LVNL, Schiphol Group en
lucht vaart maat schappijen te bewaken en zo nodig bij te sturen;

h. de organisatie en het functioneren van het Veiligheidsplatform Schiphol te
bewaken en zo nodig bij te sturen;

i. het externe veiligheidsbeleid ten behoeve van de omwonenden effectiever vorm
te geven, onder meer door een heldere en handhaafbare normering voor risico
voor omwonenden en bedrijven op te nemen.

8. Leg periodiek openbaar verantwoording af over de rol van eind verant woordelijke
voor veiligheid op Schiphol.


