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1. Document gegevens 

 Inleiding 

Het Zakboek Safety & Security bevat een toelichting op de Schipholregels, alsmede nuttige informatie over 

veiligheid, beveiliging, het milieu en gezondheid op Schiphol. Met het zakboek kunnen medewerkers zich 

voorbereiden op de tests die moeten worden afgelegd om een Schipholpas te krijgen. 

 

 Leeswijzer 

De Schipholregels vormen de basis van dit zakboek en het is belangrijk dat iedere medewerker die ook kent. Bij 

het lezen van dit zakboekje is het aan te raden om de Schipholregels er bij te houden. De Schipholregels zijn te 

vinden op: Schiphol | Schipholregels 

 

 Beheer 

Dit document is in beheer bij de afdeling Health, Safety & Environment (HSE Office) van Amsterdam Airport 

Schiphol en wordt minimaal één keer per jaar herzien. Aanpassingen en publicatie vinden plaats na afstemming 

met de Coördinatiegroep Beheer (bedrijfs)handboeken Aviation (CBA) van Amsterdam Airport Schiphol. 

 

 Versie historie 

In onderstaand overzicht staan de wijzigingen t.o.v. de voorgaande versie van dit document. De volledige 

versiehistorie is aanwezig bij de afdeling HSE Office van Amsterdam Airport Schiphol. 

 

Versie Hoofdstuk Inhoud wijziging Datum 

4.0 Alle In overeenstemming gebracht met Schipholregels 2023 December 2022 

 

Weergave van aanpassingen. 

Aanpassingen in dit document worden als volgt aangegeven: 

• Aanpassingen in teksten of nieuwe tekst wordt gemarkeerd in grijs 

 

 Contact 

Vragen over, of suggesties voor dit deel kan je mailen aan zakboek@schiphol.nl 

 

 Vigerende versie 

De vigerende versie is 4.0 Januari 2023 

Online op de website van Schiphol.nl staat altijd de meest actuele versie van het zakboek.  

Zie: Schiphol | Schipholregels. Dit document is onbeheerst wanneer het is geprint of opgeslagen. 

Controleer altijd de geldigheid  

https://www.schiphol.nl/nl/schiphol-regulations/
mailto:zakboek@schiphol.nl
https://www.schiphol.nl/nl/schiphol-regulations/
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Voorwoord 

Schiphol is een dynamische werkomgeving. Jaarlijks arriveren en vertrekken er miljoenen passagiers en worden 

er evenzoveel of meer stuks bagage en vele tonnen vracht afgehandeld. 

En iedere dag zijn tienduizenden mensen aan het werk op onze luchthaven. 

 

Om in deze dynamische omgeving onveilige situaties te voorkomen, gelden er op Schiphol speciale regels en 

voorschriften. Bovendien besteden we continu veel aandacht aan beveiliging en orde en veiligheid. 

 

Ook jij levert dagelijks een belangrijke bijdrage aan een veilig Schiphol. Door de veiligheids- en 

beveiligingsregels toe te passen, zorg jij niet alleen voor jouw eigen veiligheid maar ook voor die van jouw 

collega’s en jouw klanten. 

 

Een veilig Schiphol hebben we immers samen in de hand. 

 

In dit ‘Zakboek Safety & Security’ vind je de belangrijkste veiligheids- en beveiligingsregels op  

Schiphol op een rij. 

 

Hanne Buis 

Executive Vice President & 

Chief Operations Officer Schiphol Group 
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2. Wat je eerst moet weten  

 Doel/doelgroep zakboek 

De Royal Schiphol Group N.V. is als exploitant van luchthaven Schiphol verplicht te zorgen voor de 

voorzieningen die nodig zijn voor een goede afwikkeling van het luchtverkeer en het daarmee samenhangende 

personen- en goederenvervoer op de luchthaven. Om aan deze verplichting te voldoen, heeft de exploitant 

onder andere de Schipholregels opgesteld die gelden voor iedereen die zich op de luchthaven bevindt.  

 

Naast de Schipholregels geldt (inter-) nationale wet- en regelgeving waaraan iedereen zich dient te houden op 

de luchthaven. Dit zakboek bevat een toelichting op de Schipholregels en andere nuttige informatie over 

onderwerpen als veiligheid, beveiliging, milieu en gezondheid op de luchthaven. 

 

 Regels, voorwaarden en voorschriften 

Naast de Schipholregels is de Regeling Toelating Schiphol (RTS) opgesteld. Hierin staan de regels en 

voorwaarden beschreven voor bedrijven en organisaties die, om luchthaven gerelateerde werkzaamheden uit te 

voeren, toegang willen tot de volgende gebieden:  

- Airside Security Restricted Area – Critical Parts; 

- Airside Non-Security Restricted Areas; 

- Airside Demarcated Areas; 

- Landside Secured Premises by A.A.S. op de luchthaven Schiphol. 

 

Ook zijn er een aantal regels en voorschriften voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden op Airside 

vastgelegd in de Handboeken Business Area Aviation. 

 

De Schipholregels, de Regeling Toelating Schiphol en Handboeken Business Area Aviation zijn te vinden op de 

website handleidingen en voorschriften.  

 

  

https://www.schiphol.nl/nl/operations/pagina/handleidingen-en-voorschriften/
https://www.torklaw.com/interest/quiz-how-well-do-you-know-the-rules-of-the-road/
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 Belangrijke telefoonnummers 

Is er brand of heeft er een ongeval plaatsgevonden? Dan is het belangrijk dat je dit direct meldt via het 

alarmnummer van Schiphol. Zo voorkomen we dat er kostbare tijd verloren gaat. Ook verdachte en onveilige 

situaties en incidenten moeten zo snel mogelijk gemeld worden via het juiste telefoonnummer. In onderstaand 

overzicht staan de belangrijkste telefoonnummers voor het melden van dergelijke situaties op Schiphol.  

 

 

 

 

  

 

Soort melding 

 

 

Te bellen nummer 

Brand, ongeval, verdachte, gevaarlijke of levensbedreigende situatie, 

milieu-incident of een incident met gevaarlijke stoffen 
+31 (0)20 601 2222 

Incidenten en onveilige situaties op de luchthaven 

 

Storingen, schades en lekkages in de Terminal 

+31 (0)20 601 2555 

(Regiecentrum) 

Incidenten en onveilige situaties aan Airside +31 (0)20 601 2116 

Securitymeldingen (onbeheerde bagage etc.) +31 (0)20 601 3000 

Verlies Schipholpas tijdens kantooruren: Badge Center +31 (0)20 601 2626 

Verlies Schipholpas buiten kantooruren: Security Control Center +31 (0)20 601 3000 

Bagagegebieden: 

- Storingen  

- Betreden technische gebieden 

- Onbeheerde, onjuist behandelde (inhoud van) bagage  

+31 (0)20 601 2662 
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3. De Schipholregels 

 Inleiding 

Om de openbare orde en veiligheid te borgen heeft de exploitant Schipholregels opgesteld. De Schipholregels 

zijn van toepassing op het gehele luchthavengebied en voor alle personen en organisaties die zich daarin 

bevinden.  

 

Hieronder zullen de belangrijkste Schipholregels per categorie worden benoemd en worden voorzien van een 

korte toelichting en voorbeelden voor de praktijk. Het zakboek bevat geen nieuwe of andere verplichtingen dan 

die al zijn opgenomen in de Schipholregels. Bij een eventuele tegenstrijdigheid tussen de inhoud van het 

zakboek en de Schipholregels zelf, gaan die laatste altijd voor.    

 

Bij het lezen van dit zakboekje is het aan te raden om de Schipholregels er bij te houden. De Schipholregels zijn 

te vinden op: Schiphol | Schipholregels 

 

 Toepasselijkheid 

In de artikelen 1 t/m 9 geven de Schipholregels aan welke regels of afspraken allemaal van toepassing zijn: 

Artikel 2 geeft aan dat naast de Schipholregels ook andere bedrijfsdocumenten van belang zijn omdat ze 

nadere informatie geven over hoe de Schipholregels uitgevoerd moeten worden. 

Artikel 4 geeft aan dat alle internationale, landelijke en lokale wetten en regelgeving ook op Schiphol gelden. 

Artikel 6 geeft aan dat je te allen tijde ‘aanwijzingen’ moet opvolgen van mensen in dienst van A.A.S.. Dit artikel 

is er voor onverwachte situaties of acute problemen. Niet alle situaties zijn op voorhand in de Schipholregels 

vast te leggen. Dus vandaar dat dit artikel voor de veiligheid nodig is. 

Artikel 8 geeft de Authority Officers de mogelijkheid om in sommige gevallen af te kunnen wijken van de 

Schipholregels ten behoeve van het uitvoeren van hun taken. Uiteraard onder voorwaarde dat zij de veiligheid 

in acht nemen. 

 

 Toegang Luchthavengebied en Aansprakelijkheid en 

Sanctionering 

In artikel 10 staan de voorschriften met betrekking tot toegang van personen en voertuigen voor 

Schipholpashouders. In hoofdstuk 4 t/m 7 van dit zakboek wordt dit verder uitgelegd en ook wat dat betekent 

voor de verschillende passen. 

In artikel 11 tot en met 15 staat beschreven hoe Schiphol sancties kan opleggen bij het niet naleven van de 

Schipholregels. De wijze waarop dat kan verschilt voor passagiers, pashouders en bedrijven die op Schiphol 

werken. Schiphol mag voor iedere overtreding een sanctie opleggen. Lees de Schipholregels voor meer 

informatie over de sancties.  

 

 Wat zijn de algemene gedragsregels op Schiphol? 

Hoofdstuk 3, met artikel 16 t/m 27, bevat veel voorschriften en verboden. Ten opzichte van vorige versies van 

de Schipholregels, is hierin veel veranderd. Niet qua inhoud, maar wel waar regels gelden. Het onderscheid 

tussen Landside, Terminal,  Bagage of Airside hebben we zo veel als mogelijk weggehaald. Dit omdat je je overal 

veilig en verantwoordelijk moet gedragen.  

 

https://www.schiphol.nl/nl/schiphol-regulations/
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Artikel 16 geeft aan dat je elke onveilige situatie moet melden. Zo voorkom je incidenten en zorg je voor de 

veiligheid van anderen. Ook ben je verplicht om een ongeluk te melden en op de locatie te blijven zodat de 

veiligheid en de juiste toedracht zeker gesteld kan worden.  

 

Artikel 17 is een groot artikel wat gaat over de openbare orde op de luchthaven. Het gaat onder meer over het 

verbod op alcohol en drugs, je niet begeven in gebieden die zijn afgezet en het ongeoorloofd gebruik van 

bepaalde vervoersmiddelen in de terminal.  

 

Artikel 18 gaat over brandveiligheid. Zo is het verboden om vluchtwegen of blusmiddelen te blokkeren. 

Blokkeer nooit nooduitgangen en vluchtroutes, en let ook op dat je nooit het sluiten van automatische 

branddeuren of rolluiken blokkeert. Plaats bijvoorbeeld geen afvalbak of iets anders om een zelfsluitende deur 

open te houden. Houd rekening met de volgende zaken: 

♦ Zorg bij werkzaamheden voor noodbebording als de vluchtwegbebording door deze werkzaamheden 

niet zichtbaar is, of als de vluchtroute is gewijzigd. 

♦ Bied een alternatief bij geblokkeerde vluchtwegen als gevolg van werkzaamheden. 

♦ Leg geen knopen in de banden van de bankling, maar gebruik de originele sluiting. Dit zorgt er voor 

dat er in geval van nood een vrije doorgang gecreëerd kan worden.  

♦ Zorg dat BHV-kasten en brandbeveiligingsvoorzieningen zoals brandkranen, brandblussers, 

brandslanghaspels, nooddrukkers, rookmelders, sprinklers en dergelijke nooit gehinderd worden in een 

juiste werking en maak nooit misbruik van deze voorzieningen.  

♦ Hang geen voorwerpen aan sprinklers en verf of camoufleer sprinklerkoppen nooit. 

♦ Sla gevaarlijke stoffen alleen op in de daarvoor door Schiphol bestemde en aangewezen ruimtes, en 

uitsluitend na schriftelijke toestemming van Schiphol. 

♦ Het is op de Stand verplicht dat brandblussers na gebruik weer worden teruggezet op de gemarkeerde 

plek voor brandblussers. En de brandweer van Schiphol dient onmiddellijk geïnformeerd te worden 

over het gebruik van de brandblusser. Dat kan via telefoonnummer +31 (0)20 601 2555. 

 

                
In artikel 18 staat ook het rookverbod. Het is verboden om te roken op Airside, in de Bagage gebieden en in de 

Terminal. Ook e-sigaretten zijn verboden. Alleen op aangewezen plaatsen aan Landside kan nog gerookt 

worden.  

♦ Het rookverbod is landelijke wetgeving die Schiphol uitvoert. 

♦ Voor Airside geldt daarnaast nog het snelle brandgevaar. Om die reden zijn de elektronische 

vervangende rookmiddelen (e-sigaretten) verboden. Zij kunnen door hun werking voor ontbranding 

zorgen. 
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Artikel 19 en 20 gaan over veilig werken. Het is heel belangrijk dat je je werk aanmeldt bij Schiphol, niet alleen 

voor je eigen veiligheid, maar ook voor die van anderen. Werk wat niet is aangemeld, niet veilig wordt 

uitgevoerd of waar beveiligingsmaatregelen niet op orde zijn, kunnen direct worden stilgelegd door A.A.S.. In 

dat geval moet het werk opnieuw worden ingepland.  

♦ Alle Technische (TVA) en Operationele (OVA) vergunningen voor de hele luchthaven Schiphol worden 

aangevraagd in Kermit. 

♦ Meer informatie over welke vergunningen nodig zijn en hoe je deze kunt verkrijgen kan je ook 

opvragen via het mailadres vergunningen van het Centrale Meldpunt Vergunningen van Schiphol. 

♦ In de ‘Voorwaarden ontheffing graafverbod’ staat aangegeven hoe je een ontheffing van het 

graafverbod voor het uitvoeren van werkzaamheden in de ondergrond van Schiphol kunt verkrijgen. 

Alle informatie met betrekking tot een ontheffing op het graafverbod is te vinden op ontheffing 

graafverbod. 

 

Artikel 21 gaat specifiek over eigen veiligheidskleding. Op Airside en in de bagagegebieden is HVC (High 

Visibility Clothing) van klasse 2 verplicht. Deze dient altijd gedragen te worden. Trek deze direct na de Security 

controle aan. Dan zorg je voor je eigen zichtbaarheid! Zie ook bijlage 4 van de Schipholregels. 

♦ In een voertuig hoef je niet persé HVC te dragen omdat je voertuig zichtbaar dient te zijn. Maar zodra 

je uitstapt natuurlijk wel. Dus neem geen risico en houd je HVC aan. 

♦ Draag doelmatige en passende werkkleding. Deze kleding dient nauwsluitend te zijn om te voorkomen 

dat loshangende kledingstukken in machines of draaiende delen kunnen komen. 

♦ Draag een stootcap of veiligheidshelm bij het verrichten van werkzaamheden in de technische 

gebieden van Bagage.  

♦ Als je twijfelt over welke kleding voldoende veilig is voor de werkzaamheden die je gaat uitvoeren, 

vraag dit dan eerst aan je werkgever, voordat je start met werken.  

 

 
 

Artikel 22 gaat over een schone luchthaven. Naast het feit dat een schone luchthaven ook voor een veilige 

werkplek zorgt, zijn er nog twee specifieke aandachtspunten. Namelijk het voorkomen van zwerfafval dat 

luchtvaartuigen kan beschadigen; het zogenaamde FOD. Een ander aandachtspunt is het voorkomen en anders 

snel stoppen van lekkages. Voor het milieu is dit heel belangrijk. Kosten die voortkomen uit het opruimen van 

afval kunnen worden doorberekend aan de veroorzaker.  

♦ Dek open (bagage)karren altijd zodanig af met een dekzeil, huif, kap, enz. dat er geen bagage, vracht 

of materiaal af kan vallen.  

♦ Ruim afval direct op en deponeer het in de daarvoor bestemde afvalbakken en containers. 

♦ Gooi nooit afval van een (vliegtuig)trap naar beneden. 

♦ Bouw- en sloopafval moet je altijd zelf af (laten) voeren. 

♦ Breng vliegtuigafval, grofvuil en bv. pallets naar de afvalplaats tussen de G-pier en de H/M pier. 

https://processpro.schiphol.nl/ProcessProApp/
mailto:vergunningen%20%3cvergunningen@schiphol.nl%3e
https://www.schiphol.nl/nl/werken-op-schiphol/pagina/golden-rule-ontheffing-graafverbod/
https://www.schiphol.nl/nl/werken-op-schiphol/pagina/golden-rule-ontheffing-graafverbod/
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♦ Breng klein gevaarlijk afval en gevaarlijke stoffen naar de milieustraten in de Expeditie- en 

Transportstraat of Laad & Loskade. 

 
 

Artikel 23 behandelt alle voorschriften over parkeren en stallen van materieel en voertuigen. De basisregel is 

dat parkeren, laden, lossen en zonder noodzaak stilstaan alleen is toegestaan in de daarvoor bestemde vakken. 

Gezien de beperkte ruimte op Schiphol lijkt het soms moeilijk om je hier aan te houden. Maar juist die beperkte 

ruimte is de reden om het wel te doen. Zo zorg je voor veiligheid en voorkom je overlast voor je collega's.  

♦ Let op! Wachten of opstellen betekent dat je in of bij je voertuig blijft. Parkeren betekent dat je je 

voertuig of materieel voor kortere duur ergens neerzet.  

♦ Let op! In dit artikel staan de basisafspraken. Door bebording zijn er toch specifieke regels geldend 

voor die locaties. Let dus altijd op waar en hoe lang je het voertuig parkeert. 

♦ De logistieke straten (Expeditiestraat en Transportstraat) zijn laad en losgebieden. Als je hier wilt 

parkeren heb je daar toestemming van Schiphol voor nodig.  

♦ Parkeren op een Stand op Airside: De Stand is ingericht en bedoeld voor de veilige afhandeling van 

luchtvaartuigen. Dat betekent ook dat de aanwezige parkeervakken bedoeld zijn voor voertuigen en 

materieel dat nodig is bij de afhandeling van een vliegtuig. In eerste instantie gaat het om voertuigen 

en materieel dat nodig is bij de eerstvolgende vlucht, in tweede instantie om voertuigen en materiaal 

dat op een later moment wordt ingezet bij afhandeling. Voertuigen en materieel van aannemers, 

kantoorpersoneel, afhandelaren (bijv. tijdens een pauze) en bezoekers dienen dus niet te parkeren op 

de stand, maar een andere parkeerplaats te zoeken. 

♦ Parkeren bij laadpalen op Airside: Deze plekken zijn bedoeld voor voertuigen die opgeladen moeten 

worden. In de toekomst wordt het aantal parkeerplekken uitgebreid. Op dit moment is het verboden 

om daar met een motorvoertuig te staan omdat er dan onvoldoende laadplekken zijn.  

♦ Parkeerplekken en ook plekken bij laadpalen zijn van A.A.S. en eenieder mag hier gebruik van maken. 

♦ Let op! Parkeer netjes en recht. En als het kan, gebruik een deel van een parkeervak, zodat er nog iets 

naast gezet kan worden in het vak. In alle gebieden is krapte. Door recht en netjes te parkeren draag je 

bij aan een oplossing in plaats van het probleem te vergroten. 

♦ Art 24. Lid 5. het is niet toegestaan om op andere dan de daartoe door de Exploitant aangewezen 

plaatsen voertuigen, materieel of goederen, op te slaan, te stallen, te reinigen of te repareren. Dat 

betekent dat het langdurig laten staan van een voertuig op één plek dus niet zo maar mag. Zo is het 

niet toegestaan om zonder de toestemming van de exploitant een voertuig of materieel langer dan 

zeven achtereenvolgende dagen in de daarvoor bestemde vakken te parkeren of te stallen.  
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Artikel 24 is een belangrijk artikel voor je eigen en andermans veiligheid. Het gaat over regels voor veilig 

verkeer. Voor iedereen die een voertuig bestuurt op de luchthaven is dit een heel belangrijk artikel. Lees dit dus 

goed. 

♦ Let op! De persoonsgegevens op het rijbewijs of certificaat moeten overeenkomen met de gegevens 

op jouw Schipholpas. Jij beschikt over een geldend rijbewijs en je werkgever beschikt over de 

trainingsbewijzen voor de voertuigen waarvoor je bent opgeleid.  

♦ Let op! Bestuurders die een voertuig besturen op de platformen of in de maneuvering area, moeten in 

het bezit zijn van een geldig rijvaardigheidsbewijs.  

♦ Let op! Gordels om en handen aan het stuur. De regels die gelden voor communiceren op de openbare 

weg, gelden ook op Schiphol.  

♦ Let op! Voetgangers hebben op Airside nooit voorrang, ook niet bij de gele stippen. Dit is gedaan 

omdat de remweg van sommige voertuigen op Airside veel langer is dan je verwacht. Plotseling de weg 

oversteken, kan dus sneller fout gaan, dan op de openbare weg. Daarom heb je als voetganger geen 

voorrang en wacht je tot een veilig moment om over te steken.  

♦ De gele stippen zijn speciaal neergelegd op plaatsen met beter zicht. Daar kan je dus veiliger 

oversteken.  

♦ Let op! De maximale snelheid in de bagage gebieden en op platformen is gelijkgetrokken omdat dit 

voor een deel om dezelfde voertuigen gaat. Maar niet voor niets spreken we ook over ‘stapvoets’ rijden 

op platformen. Dit komt overeen met internationale regels voor grondafhandeling. Dus rij vooral 

stapvoets en nooit harder dan 10km per uur. Je bent niet de enige aanwezige op een platform. 

♦ Let op! Om voor anderen zichtbaar te maken dat jij je snelheidsbegrenzer hebt ingeschakeld, dient dat 

zichtbaar te zijn door de groene lamp aan te zetten. Begrenzer en lamp dienen ook aan elkaar 

gekoppeld te zijn. Je mag niet de groene lamp aanzetten terwijl je begrenzer niet aan staat.   

 
 

Artikel 25 gaat nader in op eisen die aan voertuigen gesteld worden. Zowel aan Airside als in de Terminal. Zo 

dienen voertuigen gekeurd en technisch in orde te zijn. Ook zijn er regels voor het gebruik van voertuigen.  

De regels en eisen voor het gebruik van EVW’s liggen vast in de ‘Regels en eisen voor gebruik elektrische voer- 

en werktuigen in en om de Terminal’ en deze is te vinden op de website Handleidingen en voorschriften.  

 

  

https://www.schiphol.nl/nl/operations/pagina/handleidingen-en-voorschriften/


Versie 4.0 Schiphol 
Zakboek Safety & Security 

 

14 
Informatieclassificatie: Openbaar 
Versie 4.0 – Januari 2023 
 

Artikel 26 gaat over het verbod op commerciële activiteiten die niet zijn afgestemd met A.A.S.. 

 

Artikel 27 gaat over gevonden voorwerpen. Goed om te weten wat je daar mee moet doen om te voorkomen 

dat je per ongeluk de regels overtreedt. 

 

 

 Nadere voorschriften met betrekking tot Airside 

Hoofdstuk 4, met artikel 28 t/m 38, gaat specifiek over Airside. Niet alleen jouw veiligheid is hier in het geding 

ook de veiligheid van passagiers en vliegend personeel. Om die reden zijn er nadere regels opgesteld door 

Schiphol. Overigens komen veel van deze regels direct uit internationale wetgeving.  

 

Artikel 28 gaat over het gevaar van extreme weeromstandigheden, zoals onweer of storm. Om de veiligheid 

van iedereen op Airside te bewaken, kan de luchthaven een afhandelingsverbod afkondigen. Als je niet in een 

beschermde omgeving kan werken, betekent dit dat je met je werk moet stoppen. Iedere werkgever heeft hier 

eigen protocollen voor.  

 

Schiphol beschikt over een onweerwaarschuwingssysteem dat medewerkers waarschuwt als boven of binnen 

een straal van vijf kilometer rond Schiphol onweer is.  

♦ Als het gaat onweren kondigt de FMA een afhandelingsverbod af, klinkt er gedurende dertig seconden 

een sirene en worden oranje zwaailichten aangezet. 

♦ Medewerkers moeten dan het werk onmiddellijk stilleggen en gaan schuilen.  

♦ De zwaailichten blijven tijdens het afhandelingsverbod aan. Zodra het onweer voorbij is, wordt het 

afhandelingsverbod opgeheven, gaan de zwaailichten uit en klinkt de sirene nogmaals dertig 

seconden. 

♦ Tijdens een afhandelingsverbod maken Authority Officers Airside (en Marshallers) rondes om 

platformmedewerkers te attenderen op het afhandelingsverbod. 

 



Versie 4.0 Schiphol 
Zakboek Safety & Security 

 

15 
Informatieclassificatie: Openbaar 
Versie 4.0 – Januari 2023 
 

Artikel 29 bevat aanvullende verkeersregels voor Airside. Maar vergeet niet dat alle regels uit artikel 24 ook 

gewoon gelden. Toch is het nodig om aanvullende regels te stellen omdat op Airside ook vliegtuigen rijden. De 

basisgedachte is dat vliegtuigen ongestoord en veilig moeten kunnen rijden, en dat het andere verkeer daarom 

goed moet opletten. Dat levert een aantal verboden en geboden op. 

♦ Let op! Het is verboden om bij een rood BZO-licht over te steken zonder bevoegde begeleiding. BZO 

staat voor Beperkt Zicht Omstandigheden. Als het BZO-licht oranje knippert, mag je oversteken als de 

rijbaan vrij is. Let hierbij goed op en geef voorrang aan alle voertuigen op de rijbaan. Dit is alleen 

toegestaan voor bestemmingsverkeer. Een BZO-licht brandt nooit groen. 

♦ Let op! Op een aantal platformen zijn randwegen gemarkeerd. Op deze randwegen is het verboden 

voor en achter een Stand langs te rijden als daar een vliegtuig op staat met brandende anti-collision 

lights. 

♦ Let op! Vanwege jetblast kan je pas achter een vliegtuig langs rijden als je minimaal twee 

vliegtuiglengtes afstand houdt.  

♦ Het is verboden om de brede rode klaringslijn te passeren. Je komt dan in de ‘manoeuvring area’ waar 

meer regels gelden en daarvoor moet je extra opgeleid zijn. Uitzondering: Dit geldt niet voor de 

bestuurder van een vliegtuigtrekker en evt. tweede medewerker die betrokken zijn bij de push-

backprocedure. Zij mogen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden wel over de brede rode 

klaringslijn. 

 

Leden 2 en 3 geven de voorrangsregels op Airside aan. Dit is anders dan op de openbare weg. Denk aan het 

volgende: 

♦ Verkeer op de wegen rond de pieren heeft voorrang op het verkeer afkomstig van de platformen. 

♦ Verkeer op een vliegtuigrijbaan heeft voorrang op het verkeer op een oversteek. 

♦ Lid 3 geeft de voorrangsregels in het landingsterrein en op het platform. Om vliegtuigen te 

beschermen hebben die in ieder geval voorrang.  

♦ Let op! In de leden 4, 5 en 6 staat nadere informatie over hoogte en breedte van voertuigen. Vanwege 

de overkraging van de pieren en de hoogte van de Kaagbaantunnel is dit belangrijk. 

- De maximale doorrijhoogte op randwegen en dienstwegen, inclusief Kaagbaantunnel, 

bedraagt 3,80 meter. 

- Voor de Kaagbaantunnel geldt een maximale toegestane breedte van 3,80 meter, met 

inbegrip van lading. 

 

Artikel 30 bevat voorschriften met betrekking tot brandstoffen, gevaarlijke stoffen en explosieven. 

♦ Let op! Aan de waarschuwingsetiketten op de verpakking kan je zien met welke stoffen je te maken 

hebt. 

 

Artikel 31 bevat voorschriften met betrekking tot het verrichten van tankwerkzaamheden. Als je werkzaam 

bent met gevaarlijke stoffen of je bezighoudt met het tanken van vliegtuigen, dan zijn dit belangrijke artikelen. 

Ook als je aanwezig bent bij het tanken van een vliegtuig, dien je te weten wat wel mag en wat niet. Lees deze 

artikelen dus goed.  

♦ Let op! Bij het gebruik van startwagens, GPU en flitslampjes kan brandstof ontbranden. Daarom is het 

verboden om dit in de buurt van tankwerkzaamheden te gebruiken. 

♦ Let op! Vanwege het brandgevaar dient een tankwagen niet geblokkeerd te worden, zodat deze bij 

calamiteiten snel weg kan. 

 

Artikel 32 bevat voorschriften met betrekking tot vliegtuigposities en vliegtuigopstelplaatsen. Ten opzichte van 

eerdere versies van de Schipholregels is dit artikel veranderd. Zo zijn hier nieuwe definities opgenomen, is de 

volgorde van de leden veranderd en zijn regels aangescherpt. Dit alles om eenduidiger en veiliger te kunnen 

werken.  
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Zo start artikel 32 met een opsomming van de verschillende locaties op Airside waar luchtvaartuigen aankomen, 

zich opstellen en/of vertrekken, met als doel passagiers te laten in- of uitstappen, post of vracht te laden of te 

lossen, brandstof in te nemen, te parkeren of onderhoudswerkzaamheden te verrichten: 

− Apron/ Platform: Gebied met meerdere locaties waarop luchtvaartuigen kunnen worden afgehandeld. 

− Aircraft Stand (Nederlands: Positie): Gehele locatie ingericht voor de afhandeling van 1 

luchtvaartuig. 

• Equipment Restraint Area (ERA) (Nederlands: Vliegtuigopstelplaats): Daar waar 

luchtvaartuigen staan. Dit is met een 20cm brede rode lijn afgebakend gebied.  

• Equipment parking area (EPA) (Nederlands: Parkeervakken). Een met een witte 

doorgetrokken lijn afgebakend vak waar voertuigen of materieel geparkeerd kunnen 

worden. De Exploitant kan nadere regels stellen voor elk parkeervak. 

• Equipment Staging Area (ESA) (Nederlands: Aanvalsvakken): Een met een witte 

onderbroken lijn afgebakend vak waar voertuigen en/ of materieel opgesteld kunnen 

worden met de bedoeling het eerstvolgende luchtvaartuig af te handelen.  

• Vakken met een hoogtebeperking: Bedoeld voor het opstellen van materieel met 

een maximale hoogte van 2,25 meter.  Deze zijn gemarkeerd door schuine witte 

strepen.  

• GPU vakken: Vak waar alleen een GPU mag staan. Aangegeven door witte 

onderbroken lijn met de tekst GPU erin. 

• Non Parking Area (NPA): Niet parkeren. Aangegeven door schuine rode strepen, of 

een wit kruis of door borden. 

Met deze wijziging wordt met de term VOP (Vliegtuigopstelplaats) het afgebakende terrein bedoeld waar het 

vliegtuig daadwerkelijk staat. Dus niet meer de vakken, in- en uitrit etc. daaromheen. Dan spreken we over de 

Stand of vliegtuigpositie. Kortom we spreken over Stand E07 met daarop de VOP of ERA. Tot nu wordt de term 

VOP zowel voor de hele Stand als voor alleen de ERA gebruikt. Vraag daarom goed na bij collega's of ze de 

Stand  bedoelen of heel specifiek de VOP/ERA. 

Dit is in de praktijk belangrijk om goed aan de regels te kunnen voldoen. Op de VOP mag geen materieel staan 

als een vliegtuig binnenkomt. Maar op de Stand kan dat wel, mits het in de daartoe aangegeven vakken staat.  

Overigens wil dit niet zeggen dat op dit moment ook alle Stands op Schiphol precies zo zijn ingericht. Dat is wel 

de bedoeling, maar het kost uiteraard veel geld om dat in één keer aan te pakken. Dus dit is een kwestie van tijd.  

 

In artikel 32 staan veel regels voor je eigen veiligheid en dat van anderen. Het is een uitgebreid artikel met veel 

regels. Dus zeker als je betrokken bent bij de afhandeling van vliegtuigen is het van belang om dit artikel goed 

te kennen.  

♦ Voor een veilige binnenkomst en vertrek dient de VOP/ERA vrij te zijn van voertuigen, materieel én 

personeel. M.u.v. materieel wat staat binnen het daarvoor bestemde en gemarkeerde vak, en personeel 

dat bezig is met de parkeerprocedure kunnen binnen de VOP/ERA staan.  

♦ De VOP/ERA is pas toegankelijk voor anderen wanneer; 

o De wielblokken zijn geplaatst; 

o De motoren van het luchtvaartuig zijn uitgezet; 

o De GPU/FPU is aangesloten (indien van toepassing); en 

o De anti-collision lights van het luchtvaartuig zijn gedoofd. 

♦ Als de GPU is aangesloten mag die buiten het GPU-vak staan. 

♦ Een niet aangesloten GPU dient wel uitsluitend in een GPU-vak te worden opgesteld. Laat een GPU en 

de bijbehorende uitrusting nooit buiten het GPU-vak uitsteken. Als er geen GPU-vak aanwezig is, mag 

de GPU niet op de VOP/ERA staan als het vliegtuig nog binnen moet komen. 

♦ Na het parkeren van het luchtvaartuig mogen voertuigen, materieel en personen die betrokken zijn bij 

de afhandeling van dat betreffende luchtvaartuig, zich op de VOP/ERA begeven.  

♦ ESA (aanvalsvakken) zijn nog niet op alle Stands aanwezig. Waar ze wel zijn, dragen ze bij aan een 

ordelijke en veilige afhandeling. Het is niet toegestaan lading en/of afhandelingsmaterieel op de Stand 
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(positie) op te stellen buiten de daartoe aangegeven ESA (aanvalsvakken) met uitzondering van de in- 

en uitritten van niet in gebruik zijnde Stands (posities). 

♦ Om stilstaand verkeer op de randwegen te voorkomen, kan je dus met je voertuig en materiaal 

wachten op de in- en uitritten van die Stand. Je blijft in je voertuig. Parkeren, stallen en 

voorpositioneren mag niet. Hou oog voor veiligheid en zorg er voor dat andere voertuigen er nog langs 

kunnen. 

♦ De Stand is ingericht en bedoeld voor de veilige afhandeling van luchtvaartuigen. Dat betekent ook dat 

de aanwezige parkeervakken bedoeld zijn voor afhandelingsmaterieel. Dus voertuigen en materieel 

dat nodig is bij de afhandeling van een vliegtuig. In eerste instantie gaat het om voertuigen en 

materieel dat nodig is bij de eerstvolgende vlucht, in tweede instantie om voertuigen en materieel dat 

op een later moment wordt ingezet bij afhandeling. Voertuigen en materieel van aannemers, 

kantoorpersoneel, afhandelaren (bijv. tijdens een pauze) en bezoekers dienen dus niet te parkeren op 

de stand, maar een andere parkeerplaats te zoeken. 

♦ Let op! Met markeringen wordt in bepaalde vakken aangegeven wat niet mag. Zie ook bijlage 3 van dit 

zakboek. 

- De maximale hoogte in vakken met een hoogtebeperking is 2,25 meter. Het is niet toegestaan 

hoger materieel te plaatsen. 

- Het is niet toegestaan in rood gearceerde gebieden te stoppen of te parkeren. Het gaat ook 

om de rood gestreepte markering van hydrantputten. 

 

        
 

Artikel 33 t/m 38 gaan over aanvullende regels voor het K-Platform, voorschriften voor luchtvaartuigen en 

afspraken over informatie delen en samenwerken tussen Luchtvaartmaatschappijen, LVNL en AAS.  
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4. Welke securitygebieden zijn er op Schiphol? 

 Inleiding 

Schiphol streeft naar een veilige omgeving voor iedereen. Niet alleen passagier maar ook werknemers worden 

daarom op diverse locaties gecontroleerd. Denk bijvoorbeeld aan de controle bij de personeelsdoorgang in de 

Terminal. 

 

Bij een securityfilter wordt gecontroleerd of jij geen gevaarlijke voorwerpen bij je draagt. Iedereen, jong of oud, 

man of vrouw, beveiligingsmedewerker of captain van een vliegtuig, moet deze controle doorlopen. Daarnaast 

controleren beveiligingsmedewerkers de goederen die jij wilt meenemen, zoals hand- of ruimbagage of 

gereedschap. Door middel van deze en andere beveiligingsmaatregelen proberen we aanslagen op onze 

luchthaven en de luchtvaartuigen te voorkomen. 

 

Uiteraard vinden we een veilige omgeving zelf belangrijk, maar de beveiligingsmaatregelen zijn ook verplicht 

gesteld door de Nederlandse overheid en internationale overheden. Zij controleren regelmatig of de 

maatregelen op Schiphol op orde zijn. 

 

 Securitygebieden 

Schiphol is ingedeeld in de volgende securitygebieden: 

 
Deze securitygebieden worden beschreven in hoofdstuk 5 van het document ’Toegangsbeleid beschermde en 

bedrijfsbeveiligde gebieden Amsterdam Airport Schiphol’. 

https://www.schiphol.nl/nl/werken-op-schiphol/pagina/verschillende-passen/
https://www.schiphol.nl/nl/werken-op-schiphol/pagina/verschillende-passen/
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5. Welke soorten passen en 

testen zijn er op Schiphol? 

 Soorten passen  

Er zijn op Schiphol diverse soorten passen voor personen en voertuigen in gebruik. Deze geven toegang tot de 

verschillende securitygebieden. 

 

Het aantal personen met toegang tot deze gebieden wordt zoveel mogelijk beperkt. Alleen personen die er 

regelmatig werken en voldoen aan de wettelijke en door Schiphol gestelde eisen krijgen een Schipholpas.  

De kleur en de lettercode van de pas geven aan tot welke gebieden je toegang hebt, zoals in het kort staat 

aangegeven in onderstaand overzicht. 

 

Kleur Autorisatie gebied 

Groen Alleen  IN de Terminal en het bemanningencentrum 

Blauw Alleen  BUITEN de Terminal c.q. randwegen 

Oranje Zowel binnen als buiten Terminal/randwegen en bemanningencentrum 

Grijs Alleen  Bedrijventerrein Schiphol-Oost 

WIT Landside Secured Premises by AAS & Secured Premised by sector parties 

 

Letter Autorisatie gebied 

B Airside                    Bagagekelder 

P Airside                    Platform 

A Personen met deze autorisatie zijn vrijgesteld van het beveiligingsonderzoek 

H Personen met deze autorisatie zijn door de exploitant aangewezen als 

controlerend functionaris 

Zwarte stip Airside: Demarcated Area Support (alleen Bedrijventerrein Schiphol-Oost) 

 

Meer informatie over deze en andere soorten passen (voertuigpassen, projectpassen, etc.) vind je op de website 

Verschillende passen. 

 

Er zijn ook Schipholpassen voor bezoekers, daar staat geen foto op. Bezoekers moeten, net als het personeel, de 

bezoekerspas altijd zichtbaar dragen en daarnaast altijd persoonlijk begeleid worden door een 

Schipholpashouder met begeleidingsbevoegdheid. De bezoeker valt onder verantwoordelijkheid van de 

Schipholpashouder. 

 

https://www.schiphol.nl/nl/werken-op-schiphol/pagina/verschillende-passen/
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 Soorten testen 

De Schipholpas is een vereiste voor iedereen die op Schiphol werkt en bedoeld om ongeautoriseerde toegang 

van personen tot beschermde gebieden te voorkomen.  

• Voor de afgifte van een Schipholpas personen is het verplicht om de e-learning Safety & Security met succes 

te hebben afgerond. Deze e-learning is tevens de voorbereiding op de Safety & Security test; 

• Voor de afgifte van een Schipholpas personen is het verplicht om op locatie de Safety & Security test met 

succes te hebben afgerond.  

 
Door middel van de test stelt Amsterdam Airport Schiphol zeker dat pashouders kennis hebben van de 

Schipholregels.  

 

Wil je meer weten over het aanvragen van een Schipholpas, de testen die je hiervoor moet afleggen en de 

trainingen die je kunt volgen? Kijk dan op de webpagina Alle passen voor personeel. 

 

  
  

 

 

 

https://www.schiphol.nl/nl/werken-op-schiphol/pagina/werknemers/
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6. Welke soorten 

securitycontroles zijn er op 

Schiphol? 

 Controle op verboden voorwerpen 

Alle personen, meegebrachte voorwerpen (zoals handbagage of ruimbagage, maar ook jassen en paraplu’s), 

goederen en voertuigen die de clean area ingaan, worden gecontroleerd op de aanwezigheid van verboden 

voorwerpen. Zo voorkomen we dat deze in de clean area en mogelijk later aan boord van een vliegtuig kunnen 

komen.  

 

Voorbeelden van verboden voorwerpen zijn: 

Steekwapens (messen, dolken, sabels, degens, zwaarden). 

Vuurwapens (pistolen, geweren). 

Voorwerpen die op een vuurwapen lijken (zoals aanstekers in de vorm van een pistool). 

Scherpe of puntige voorwerpen (schroevendraaiers, zakmessen, scharen, beitels). 

Stompe voorwerpen (honkbalknuppels, hockeysticks, golfclubs). 
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 Controle van personen 

Iedereen die de clean area wil betreden (passagiers, personeel en bemanning) wordt gecontroleerd op 

verboden voorwerpen. Dit doen we met een metaaldetectiepoort of een securityscanner. Eventueel kun je ook 

gefouilleerd worden door beveiligingspersoneel. Vrouwen worden altijd door vrouwelijke 

beveiligingsmedewerkers gefouilleerd, mannen altijd door mannelijke beveiligingsmedewerkers. 

 

Je moet de aanwijzingen van het beveiligingspersoneel hierbij altijd opvolgen. Als je geen gebruik wilt maken 

van de securityscanner, kan je dit bij de beveiligingsmedewerker aangeven. 

 

Verder is het belangrijk dat je voorwerpen die je nodig hebt om jouw werk uit te kunnen voeren, maar waarvan 

je kunt verwachten dat deze verboden zijn in clean area, voorafgaand aan de veiligheidscontrole aanmeldt bij 

het beveiligingspersoneel. Laat deze voorwerpen ook nooit onbeheerd achter in de clean area. 

 

Neem nooit cadeaus of pakjes van/voor anderen mee door de beveiligingscontrole. 

 

 Controle van goederen 

Meegebrachte goederen van passagiers, personeel en bemanning (handbagage) worden bij het betreden van 

clean area gecontroleerd op verboden voorwerpen, door middel van bijvoorbeeld röntgenapparatuur. 

Zo zien we of de handbagage verboden voorwerpen bevat, zoals wapens of explosieven. 

 

Voorraden die de clean area in gaan, zoals producten voor de See Buy Fly-winkels, worden gecontroleerd 

voordat ze naar de winkels of horeca worden vervoerd.  

Ook ruimbagage wordt, voordat deze aan boord van een vliegtuig gaat, gecontroleerd op verboden 

voorwerpen. 

 

 Controle van voertuigen 

Wil je met een voertuig toegang krijgen tot de randwegen en platformen van Schiphol? Dat kan via de 

doorlaatposten op de luchthaven. Voertuigen moeten om toegang te krijgen voorzien zijn van een Schiphol 

Voertuigpas, Schiphol Voertuig dagpas of een Schiphol Voertuigdagkaart en voor  toegang tot deze gebieden 

een permanent logo aan beide zijden van het voertuig die voldoet aan de afmetingseisen die zijn vastgelegd. 

Het beveiligingspersoneel van de doorlaatpost controleert het voertuig en alle inzittenden op de aanwezigheid 

van de juiste toegangsbewijzen en op het niet in bezit hebben van verboden voorwerpen. 
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7. Wat zijn de regels voor het 

gebruik van de Schipholpas? 

 Regels gebruik Schipholpas 

De Schipholpas is strikt persoonlijk. Alleen de pashouder, degene wiens naam op de pas staat, mag de pas 

gebruiken.  

 

Wil je meer weten over de voorwaarden voor het gebruik van Schipholpassen en de eventuele sancties die 

kunnen volgen als je de pas verkeerd gebruikt? Lees dan het document Voorwaarden Schipholpas Personen. 

 

We zetten enkele basisregels voor het juiste gebruik van de Schipholpas voor je op een rij: 

• Draag jouw Schipholpas altijd goed zichtbaar als je je in restricted en clean area begeeft en spreek 

personen die dit niet doen hierop aan. 

• Leen je Schipholpas nooit uit aan iemand anders. 

• Sluis nooit iemand mee op jouw Schipholpas. Neem bijvoorbeeld niemand mee via een lift of een deur. 

• Gebruik de Schipholpas niet buiten werktijd of voor privédoeleinden. Het is bijvoorbeeld verboden om 

de pas te gebruiken voor het uitzwaaien of ophalen van familie of vrienden aan de gate. 

 

 Misbruik Schipholpas 

Als je de Schipholpas verkeerd gebruikt, kan een functionaris van de luchthaven deze onmiddellijk en zonder 

opgaaf van redenen innemen of blokkeren.  

Je krijgt je pas vervolgens niet meteen terug, de afdeling HSE-Office van Schiphol neemt eerst contact met je op. 

Als er een overtreding is vastgesteld, volgt een zitting van de sanctioneringscommissie. Een eventuele straf 

wordt door deze commissie bepaald.  

 

 Melden verlies Schipholpas 

Heb je je Schipholpas verloren? Meld dit tijdens kantooruren meteen bij het Badge Center via  

+31 (0)20 601 2626.  

Is het buiten kantooruren, meld het dan direct bij het Security Control Center via 

+31 (0)20 601 3000. 

 

 

  

https://www.schiphol.nl/nl/werken-op-schiphol/pagina/voorwaarden-en-sancties/
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8. Handhaving en sanctionering 

 Waarom handhaving? 

Zonder Safety & Securityregels zouden er al snel gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Omdat deze regels 

helaas ook worden overtreden, hebben we maatregelen bepaald om op te kunnen treden en eventueel sancties 

op te leggen als de regels niet worden nageleefd.  

 

 Toezicht 

Op Schiphol houden Securitypersoneel en Authority Officers toezicht op de naleving van de regels. Zij kunnen je 

aanspreken en handhaven op een overtreding en deze rapporteren. Desgevraagd zullen zij zich legitimeren. Het 

betreft functionarissen met een ‘H’ op hun Schipholpas.  

 

 Overtreding van de regels 

Bij een overtreding van de regels, kan Schiphol je een sanctie opleggen. Afhankelijk van de aard en ernst van de 

overtreding wordt de sanctie bepaald. Daarbij maken we een onderscheid tussen security- overtredingen 

(bijvoorbeeld: misbruik pas, door een nooddeur naar Airside gaan, een gebied betreden met de verkeerde pas) 

en safety-overtredingen (bijvoorbeeld: te hard rijden, verkeerd parkeren, onveilig werken). 

 

In de regel worden security-overtredingen zwaarder gestraft omdat je die vaak bewust overtreedt. Als je een 

security–overtreding begaat, dan kan een toezichthouder van Schiphol jouw Schipholpas innemen. Dit kan 

betekenen dat je jouw pas niet (direct) terugkrijgt. 

 

Bij safety-overtredingen wordt juist meer naar de omstandigheden en de context van de overtreding gekeken. 

Het is niet goed dat je een regel overtreedt, maar soms is het wel begrijpelijk. Daar houdt Schiphol dan ook 

rekening mee. Daar komt bij dat het soms belangrijker is dat we met elkaar leren van fouten dan dat we er op 

uit zijn om ze te bestraffen. 

Daarom schrijven Authority Officers bij een safety-overtredingen een schriftelijke waarschuwing uit. Alleen  na 

constatering van een zeer ernstige safety overtreding kan de Authority Officer in overleg met de Flow Manager 

Passengers (FMP - Terminal) of de Flow Manager Aircraft (FMA - Airside) besluiten om je schipholpas in te 

nemen. Het kan zijn dat je jouw pas dan niet (direct) terugkrijgt. 

 

Meer informatie over de maatregelen en straffen bij overtredingen kan je lezen in Bijlage 2 van de 

Schipholregels 

 

 Afhandeling van (mogelijke) overtredingen 

Er vindt een administratieve afhandeling plaats of een hoorzitting van de Sanctioneringcommissie, waarbij 

eventueel een sanctie wordt vastgesteld. De sancties die kunnen worden opgelegd variëren van een 

voorwaardelijke sanctie tot het definitief intrekken of blokkeren van de Schipholpas. 
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9. Arbeidsveiligheid en 

gezondheid 

 Inleiding 

Op Schiphol werken veel partijen tegelijk op één plek. Het is belangrijk dat iedereen zich aan de 

veiligheidsregels houdt. Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden zijn een zaak van en voor ons allemaal. De 

werkgever maakt afspraken met zijn werknemers over hoe er veilig en gezond gewerkt moet worden en is 

verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). De 

werkgever dient er ook op toe te zien dat zijn medewerkers zich aan de regels houden. De werknemer is 

verplicht te werken volgens de afgesproken manier en de arbeidsmiddelen en PBM op de juiste wijze te 

gebruiken. Daarnaast heeft iedereen de verplichting onveilige situaties te melden. 

 

 De belangrijkste arbo-regels 

Hieronder volgen de belangrijkste arbo-regels: 

 

9.2.1 Gehoorbescherming 

Op Schiphol is op een aantal plaatsen sprake van geluidsbelasting. Dat geluid kan 

komen van vliegtuigmotoren, technische installaties of gereedschappen. Waar het 

dragen van gehoorbeschermingsmiddelen verplicht is, staat dit aangegeven met 

borden. 

 

Let op!  Geluid kan schadelijk zijn. 

- In de buurt van installaties en tijdens het gebruik van de gereedschappen is het 

verplicht gehoorbeschermingsmiddelen te gebruiken. 

- Op de vliegtuigopstelplaatsen kan een hoog geluidsniveau voorkomen.  

Deze gebieden zijn daarom aangewezen als lawaaizone, het dragen van gehoorbescherming is hier verplicht. 

 

9.2.2 Veiligheidsschoenen 

Op verschillende plekken op de luchthaven kan er een risico zijn op voetletsel. Buiten de 

reguliere werkplekken moet je hierbij ook denken aan bouwplaatsen. Waar het dragen 

van veiligheidsschoenen verplicht is, staat dit aangegeven met borden.  

 

Let op!   Op de Stand en in de Bagagegebieden wordt gewerkt met zwaar materieel en 

zware goederen. Tijdens het werken met dit materieel en deze goederen ben je verplicht 

veiligheidsschoenen te dragen.  

 

9.2.3 Valbeveiliging 

Als je werkt op een plek op hoogte waar geen of onvoldoende afscherming aanwezig is, 

ben je verplicht valbeveiliging te gebruiken. 

 

Let op!  Bij werkzaamheden in hoogwerkers en glaswasinstallaties is het gebruik van 

valbeveiliging altijd verplicht. 
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9.2.4 Stralingsbronnen 

 

In de Terminal en het Bagagegebied is röntgenapparatuur aanwezig. Bij normaal gebruik 

geven deze apparaten geen extra risico’s. 

 

Let op!  Werk altijd volgens de veiligheidsinstructie die aangebracht is op de buitenzijde van 

alle röntgenapparaten. 

 

9.2.5 Kledingvoorschriften 

Hoge zichtbaarheidskleding (High Visibility Clothing oftewel HVC-kleding) is verplicht tijdens werkzaamheden 

aan Airside en in de Bagagegebieden.  

Technisch personeel in de Bagagegebieden moet altijd nauwsluitende kleding dragen. Loshangende 

kledingstukken kunnen in machines of draaiende delen van voertuigen worden getrokken. 

 

Let op met: 

• Stropdassen; 

• Sjaals; 

• Keycords (gebruik alleen een keycord met veiligheidssluiting); 

• Wijde mouwen en broekspijpen; 

• Andere loszittende kledingstukken. 

 

9.2.6 Steigers en steigerwerkzaamheden 

Steigers mag je pas in gebruik nemen als deze zijn goedgekeurd. Een goedgekeurde steiger herken je aan het 

steigerlabel, dat ondertekend is namens de steigerbouwer en de steigercontroleur.  

 

Let op! 

• Steigers (met uitzondering van aluminium opbouwsteigers tot 2,5 meter hoogte) 

mogen alleen door de steigerbouwfirma worden gebouwd of aangepast. 

• In de Terminal moet extra aandacht geschonken worden aan afscherming tegen stof en 

esthetische afscherming. 

• In de Terminal en openbare gebieden moeten (rol)steigers die niet in gebruik of niet 

onder toezicht zijn, zich bevinden in een afgezet werkgebied en voorzien zijn van een 

kopie van de juiste WOT-vergunning en een klimafscherming. Zo voorkomen we dat 

onbevoegden (kinderen, passagiers en dergelijke) op de steiger kunnen klimmen. 

• Ook aluminium opbouwsteigers moeten voorzien zijn van kantplanken. 

 

9.2.7 Bijzondere werkzaamheden 

Alleen bevoegd personeel mag, na goedkeuring van de beheerder, werken aan: 

• Elektrische installaties; 

• Stralingsapparatuur; 

• Gas-, stoom- of zuurstofleidingen. 

 

9.2.8 Legionella 

Op Schiphol zijn maatregelen getroffen om blootstelling aan de legionellabacterie te voorkomen. 

 

Let op! 

- Volg de aanwijzingen bij de open koeltorens. 

- Gebruik brandslanghaspels alleen in geval van brand. 
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9.2.9 Niet vrij toegankelijke ruimten 

Voor niet vrij toegankelijke gebieden zoals daken, technische ruimten en besloten ruimten gelden extra regels. 

Deze zijn bekend bij je werkgever en/of je opdrachtgever. 

 

Let op! 

Ga hier pas aan het werk: 

• Na goedkeuring van de beheerder; 

• Als je bekend bent met de extra regels; en 

• Je de vereiste voorzorgsmaatregelen hebt getroffen. 

 

9.2.10 Bedrijfshulpverlening 

Werkgevers zijn verplicht een BHV-organisatie in te richten en hierover afspraken te maken met partner-

bedrijven. Informeer bij je leidinggevende hoe de bedrijfshulpverlening binnen jouw bedrijf en op jouw 

werkplek geregeld is. 

 

Let op! 

• Voor de Terminal coördineert Schiphol de bedrijfshulpverlening en is het BHV-plan Terminal van 

toepassing, 

• Vluchtroutes zijn aangegeven met de bekende rechthoekige grijs/groene borden. Ga zelf na hoe de 

vluchtroute op jouw werkplek loopt. 

 

 

 

 De Golden Rules of Safety  

Schiphol is altijd in beweging. Terwijl miljoenen reizigers en tonnen vracht zich non-stop over de luchthaven 

verplaatsen, werken honderden bedrijven er 24/7 met en door elkaar en wordt er non-stop gebouwd en 

onderhoud gepleegd. Dat dit alles volkomen veilig gebeurt, is niet vanzelfsprekend. Het werk brengt namelijk 

risico’s met zich mee. Het is aan ons allemaal om die te beheersen en de kans op incidenten en ongevallen zo 

klein mogelijk te maken. De Golden Rules of Safety zijn daarin een belangrijk hulpmiddel. 

 

De Golden Rules of Safety komen voort uit de belangrijkste risico’s tijdens het werk op en bij onze 

luchthaven. Het zijn belangrijke hulpmiddelen om veilig te kunnen werken. Zorg er dus voor dat je ze kent 

en altijd en overal toepast. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Dus wijs elkaar op de regels en 

spreek collega’s aan op onveilig gedrag. Dat alles onder ons motto: veilig voor elkaar. 
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Hieronder vind je de Golden Rules of Safety. 

 

9.3.1 Ik ben tijdens mijn werk nooit onder invloed van alcohol of drugs 

• Wees nooit onder invloed tijdens je werk. 

• Houd rekening met mogelijke restalcohol of drugs in je bloed. 

• Roken doe je alléén waar het mag. 

• Wees je bewust van eventuele bijwerkingen van medicijnen, zoals beschreven in de 

bijsluiter. 

• Meld het als iemand op het werk alcohol of drugs gebruikt. 

 

Let op! Schiphol is heel streng als het gaat om naleven van deze regel. 

 

9.3.2 Ik maak onveilig werk bespreekbaar 

• Kom meteen in actie bij een onveilige situatie. 

• Neem verantwoordelijkheid voor de veiligheid van jezelf en anderen.  

• Maak onveilig werk bespreekbaar. 

• Meld onveilige situaties meteen, zodat collega's ervan kunnen leren. 

• Bespreek veiligheidsdilemma’s met je leidinggevende. 

• Accepteer het wanneer collega's jou aanspreken op onveilig gedrag. 

 

9.3.3 Ik houd mijn omgeving schoon 

• Houd de bouw- of werkplaats schoon en vrij van afval. 

• Voorkom Foreign Object Debris (FOD). 

• Stop afval in afgesloten containers. 

• Doe etensresten in de daarvoor bestemde bakken. 

• Laat losse materialen niet slingeren maar dek ze af, maak ze vast of verwijder ze. 
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9.3.4 Passagiers en bezoekers hebben zo weinig mogelijk last van mij of mijn werk 

• Houd bouwgebieden gesloten. 

• Laat materiaal niet onbeheerd achter in passagiersgebieden. 

• Minimaliseer het risico op vallende voorwerpen in passagiersgebieden. 

• Houd rekening met bezoekers en passagiers rond je werkplek. 

 

9.3.5 Ik gebruik de voorgeschreven Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) 

• Let bij het betreden van bouwgebieden op de aanduidingsborden. 

• Gebruik alléén goedgekeurde PBM. 

• Spreek elkaar aan op het niet dragen van PBM. 

• Controleer regelmatig de conditie van je PBM. 

 

9.3.6 Ik start mijn werk altijd met een Last Minute Risicoanalyse 

• Weet wat je opdracht is. 

• Breng alle risico’s in kaart. 

• Zorg dat je er alles aan doet om de risico’s te beheersen. 

• Beslis of je veilig aan het werk kunt. 

 

9.3.7 Ik controleer vooraf altijd of elektrische installaties zijn veiliggesteld 

• Laat een verantwoordelijk persoon (WV, VD’er) vaststellen of apparatuur veilig is  

en blijft. 

• Breng vergrendelingen (sloten) of overbruggingen aan en registreer ze  

(lock-out/tag-out). 

• Controleer of de elektrische spanning van de installatie is voordat je aan de  

werkzaamheden begint. 

• Maak alléén gebruik van de juiste apparatuur. 

 

9.3.8 Ik ga alléén een besloten ruimte in als aan alle voorwaarden is voldaan 

• Betreed de besloten ruimte nooit zonder toestemming van de opdrachtgever. 

• Zorg altijd voor een veiligheidswacht bij de ingang. 

• Zorg voor de noodzakelijke metingen. 

• Voer bij laswerkzaamheden ook continu metingen uit. 

• Werk alléén met veilige elektrische spanning. 

• Zorg voor geschikte reddings-, beschermings- en communicatiemiddelen. 

 

9.3.9 Ik voer Heet Werk alléén uit met een vergunning Brandgevaarlijk Werk 

• Zorg ervoor dat je altijd een brandblusser binnen handbereik hebt. 

• Dek brandgevaarlijk materiaal af of verwijder het. 

• Schakel een brandwacht in wanneer je een brandmeld- en sprinklerinstallatie 

uitschakelt. 

• Zorg ervoor dat er een BHV’er in de buurt is bij brandgevaarlijk werk. 
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9.3.10 Ik werk veilig op hoogte 

• Betreed daken alleen met toestemming van de opdrachtgever. 

• Bouw een rolsteiger volgens de gebruikershandleiding op. 

• Werk alleen op steigers voorzien van een steigerlabel. 

• Gebruik een harnasgordel wanneer randbeveiliging ontbreekt. 

• Gebruik een harnasgordel wanneer je in een hoogwerker staat. 

• Gebruik een ladder nooit als werkplek. 

• Gebruik alleen trappen met een steunbeugel. 

• Wees je bewust van het risico op vallende voorwerpen. 

 

9.3.11 Ik graaf alléén met een 'Ontheffing graafverbod' 

• Volg de aanwijzingen op de 'Ontheffing graafverbod'. 

• Maak zo nodig proefsleuven. 

• Werk bij verontreiniging en Niet Gesprongen Explosieven (NGE) onder het 

noodzakelijke toezicht. 

 

9.3.12 Ik hijs alléén met een goedgekeurd hijs- of werkplan 

• Begeef je nooit onder een hijslast. 

• Betreed nooit een afgezet gebied met een hangende last. 

• Vermijd hijsen boven operationeel gebied. 

• Volg altijd de instructies. 

• Zorg voor een duidelijke rolverdeling en heldere communicatie. 
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10. Wat te doen bij brand, 

ongevallen, incidenten, verdachte 

of onveilige situaties en 

(vermoeden van) criminele 

activiteiten 

 Hoe te handelen bij brand of ongeval 

- Meld de brand of het ongeval onmiddellijk via het alarmnummer +31 (0)20 601 2222 of door middel van 

de handbrandmelder (bij brand). 

- Geef locatie en aard van de brand of het ongeval door en geef aan of er slachtoffers zijn en (als dit het 

geval is) hoeveel. 

- Geef jouw naam door en geef aan hoe en waar je te bereiken bent. 

- Waarschuw de dichtstbijzijnde BHV’er en volg zijn of haar aanwijzingen op. 

- Probeer de brand te blussen en mensen in nood te helpen zonder jezelf in gevaar te brengen 

- Als je een brandblusser hebt gebruikt, meld dit dan via telefoonnummer +31 (0)20 601 2555.  Op dit 

nummer kan je ook defecte of lege blusapparatuur aanmelden. 

 

 Hoe te handelen bij een verdachte situatie 

Situatie is verdacht: 

- Spreek mensen aan of; 

- Los de verdachte situatie op of; 

- Bel alarmnummer +31 (0)20 601 2222 als je zelf niets kunt doen. 

 

Situatie is gevaarlijk: 

- Bel alarmnummer +31 (0)20 601 2222 en meld de situatie. 

 

Situatie is levensbedreigend: 

- Blijf kalm. 

- Probeer eerst jezelf te beschermen. 

- Bel alarmnummer +31 (0)20 601 2222 en meld de situatie of, als je een portofoon hebt: 

− druk de oranje knop 5 seconden in; 

− volg de instructies van de meldkamer op. 

- Probeer anderen te helpen. 

 

Geef bij het melden de volgende zaken duidelijk door: 

- Wat is er aan de hand? 

- Wat is de omvang? 

- Wie zijn er betrokken? 

- Hoeveel slachtoffers zijn er? 

- Wanneer vond het voorval plaats? 

- Wat is het telefoonnummer waarop je bent te bereiken? 
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Geef antwoord op de vragen die worden gesteld door de medewerker van de Alarmcentrale. 

 

 Hoe te handelen bij ontruiming van de Terminal 

Als het noodzakelijk is de Terminal of een deel hiervan te ontruimen dan word je hiervoor gewaarschuwd door 

middel van de ontruimingsinstallatie. Je hoort in de passagiersgebieden een sirene-achtig geluidssignaal, 

gevolgd door een gesproken instructie om het gebouw te verlaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de niet-passagiersgebieden hoor je alleen een sirene-achtig geluidssignaal.  

 

Handel als volgt: 

- Blijf rustig en probeer paniek te voorkomen. 

- Waarschuw de personen in jouw omgeving. 

- Ga zo snel mogelijk via de door verlichte groene vluchtwegborden aangegeven vluchtroute naar de 

dichtstbijzijnde nooduitgang. 

- Volg de instructies van de hulpdiensten op. 

 

 Ontvluchting naar Airside 

Als het bij een ontruiming van de Terminal noodzakelijk is te ontvluchten via de 

nooduitgangen naar Airside, ga dan zo snel mogelijk naar een verzamelplaats op 

Airside. Deze is te herkennen aan een groen bord met vier witte pijlen die wijzen 

naar een aantal personen in het midden van het bord. Hulpdiensten zullen zo 

snel mogelijk iedereen verzamelen op de verzamelplaatsen en vervolgens met 

bussen vervoeren naar een opvanglocatie. 

 

 Hoe te handelen bij een ongeval met gevaarlijke 

stoffen? 

Waarschuw bij een ongeval met gevaarlijke stoffen altijd de Alarmcentrale via telefoonnummer  

+ 31 (0)20 601 2222 en licht de centralist zo volledig mogelijk in. Houd hierbij jouw eigen veiligheid altijd goed 

in de gaten. 

 

 Hoe te handelen bij reanimatie met een AED? 

Zie bijlage 5 voor het gebruik van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) bij 

reanimatie en de posities van deze AED’s in de Terminal. 

 

 Hoe te handelen bij een milieu-incident? 

Waarschuw bij een milieu incident altijd de Alarmcentrale via telefoonnummer + 31 (0)20 601 2222  
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en licht de centralist zo volledig mogelijk in. Probeer schade aan het milieu zoveel mogelijk te beperken zonder 

jezelf in gevaar te brengen. 

 

 Hoe meld ik een incident of onveilige situatie aan 

Airside? 

Meld een incident of onveilige situatie aan Airside onmiddellijk bij de havendienst via telefoonnummer +31 

(0)20 601 2116. Een onveilige situatie kan je, indien gewenst anoniem, melden via het formulier Melding 

Onveilige Situatie.  

 

Meld ook verdachte voorwerpen of goederen bij de havendienst via telefoonnummer  

+31 (0)20 601 2116  

 

 Hoe meld ik criminele activiteiten? 

Net als in veel grote steden en (lucht)havens zijn we op Schiphol alert op ondermijning. Criminelen proberen 

dan gebruik te maken van de logistieke en bedrijfsmatige infrastructuur – van in dit geval de luchthaven – om 

bijvoorbeeld drugs, mensen of goederen te smokkelen. 

 

Met jouw persoonlijke toegangspas kom je op plekken waar anderen niet mogen komen. Ook beschik jij 

misschien over een locker in het afgeschermde gebied. Dat maakt jou interessant voor criminelen. Wat 

misschien onschuldig lijkt, kan voor criminelen waardevol zijn. Laat je niet verleiden! Want werk je eenmaal 

mee, dan stap je er niet zomaar uit. Een kleine criminele handeling kan grote gevolgen hebben. 

 

Jouw werkgever werkt hiervoor onder andere samen met de Koninklijke Marechaussee en het Openbaar 

Ministerie.  

 

Wat kan jij doen om de luchthaven veilig en integer te houden?  

✓ Meld vreemde situaties over jezelf of anderen altijd bij jouw leidinggevende; of 

✓ Meld het anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).  

✓ Je kunt (vermoedens van) criminele activiteiten ook melden 

aan de Schiphol Meldkamer van de Koninklijke Marechaussee 

via: +31(0)88-958 0444.  

 

Kijk voor meer informatie op www.sterkeluchthaven.nl 

 

  

https://www.schiphol.nl/nl/operations/pagina/meldpunt-ongevallen-incidenten-en-onveilige-situaties/
https://www.schiphol.nl/nl/operations/pagina/meldpunt-ongevallen-incidenten-en-onveilige-situaties/
http://www.sterkeluchthaven.nl/
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11. Integraal Safety Management 

System 

 

 

 

 

 Aanleiding  

Veiligheid heeft op Schiphol topprioriteit. Dat vereist een open cultuur waarin we afwijkingen van 

veiligheidsprocedures melden en veiligheidsverbeteringen tijdig doorvoeren en een inspanning van iedereen 

die in deze sector werkzaam is om de hoogste veiligheidsnormen te halen.      

Onderzoek naar ongelukken en incidenten heeft aangetoond dat gezamenlijk risicomanagement op de 

raakvlakken tussen de verschillende organisaties een belangrijke factor is in de verdere veiligheidsverbetering 

op Schiphol.  

 

 Partners in het ISMS 

Om dit gezamenlijk risicomanagement te realiseren, is het Integral Safety Management System (ISMS) opgezet. 

Hierin werken Schiphol, de Luchtverkeersleiding Nederland, Nederlandse en buitenlandse 

luchtvaartmaatschappijen, afhandelingsmaatschappijen en tankdiensten samen aan een continue verbetering 

van de veiligheid. 

 

 Bereik, structuur en werkwijze 

Het ISMS kijkt naar interface risico’s vanaf de gevel van de Terminal tot en met het luchtruim rondom Schiphol.   

De structuur van het ISMS is gebaseerd op de safety management-principes van ICAO en EASA en gaat uit van 

het beheersen en afzwakken van veiligheidsrisico’s tot een acceptabel niveau. 

Het ISMS bestaat onder andere uit een Safety Review Board (SRB), die het veiligheidsbeleid en strategische 

doelen vaststelt en de TOP Safety Action Group (TOP SAG) waar op directeursniveau beslissingen worden 

genomen. In de Standing Committee (SC) Ground en SC Flight zijn alle bedrijven op Schiphol welkom om 

veiligheidsissues te bespreken.  

Veiligheidsrisico’s worden in het ISMS geïdentificeerd en geanalyseerd zodat ze kunnen worden beheerst. Het 

ISMS is een aanvulling op het reeds bestaande veiligheidsmanagement van de betrokken organisaties.  

 

 Roadmap  

De uit het ISMS voortvloeiende voorgenomen maatregelen worden opgenomen in de Roadmap 

Veiligheidsverbetering Schiphol. Het invoeren van deze maatregelen vindt vervolgens plaats in de betreffende 

organisaties waarna een evaluatie volgt in het ISMS. Benieuwd naar de Roadmap? Deze is te vinden op 

www.integralsafetyschiphol.nl. 

 

Contact met het ISMS: ISMS@schiphol.nl 

http://www.integralsafetyschiphol.nl/
mailto:ISMS@schiphol.nl
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12. Bijlagen 

Dit zakboek bevat de volgende bijlagen. 

 

Bijlage 1 – Doorlaatposten 

Bijlage 2 – Markeringen op de Stands 

Bijlage 3 – Markeringen op de platformen 

Bijlage 4 – Borden en symbolen voor Arbo en redding/ ontvluchting 

    Gebodsborden, Verbodsborden, Redding/ ontvluchting Waarschuwingsborden  

Bijlage 5 – Gebruik en posities AED’s 

 Reanimatieschema met AED 

Bijlage 6 – Wat moet ik doen bij een aanslag? 
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Bijlage 1 – Security doorgangen 
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Bijlage 2 – Markeringen op de Stand 
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Bijlage 3 - Markeringen op de platformen 

In onderstaand overzicht staan de belangrijkste markeringen op de platformen aangegeven. 

Vliegtuiginrijlijn: 
 
Een doorgetrokken gele lijn die de 
rijroute van een vliegtuig naar een 
opstelplaats aangeeft. 

 
Brede rode klaringslijn: 
 
Een doorgetrokken rode lijn van 
60 centimeter breed die de grens aangeeft 
tussen het platform en de rijbanen 
voor vliegtuigen. 

 
Vliegtuigklaringslijn: 
 
Een doorgetrokken rode lijn van 
20 centimeter breed die garandeert dat 
vliegtuigen voldoende ruimte 
hebben bij het in- en uitrijden 
van een opstelplaats. 
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GPU-vak: 
 
Een met witte lijnen aangegeven rechthoekig 
vak van 170 bij 380 centimeter. In het vak staat 
de tekst ‘GPU ONLY’. In dit vak wordt de GPU 
opgesteld.  
 

 
Op- en afrit platform, tevens 
wachtpositie voor aankomst 
 
Een gebied met witte onderbroken hartlijn 
met rijrichtingspijlen en haaientanden. Tevens 
geldt het gebied als wachtpositie voor 
afhandelingsmaterieel voor de aankomende 
vlucht. Zo voorkom je stilstaand verkeer op de 
randwegen. Je blijft in je voertuig. Parkeren, 
stallen en voor-positioneren mag niet. En blijf 
de veiligheid in de gaten houden, zorg er voor 
dat andere voertuigen er wel langs kunnen. 
Gedurende de afhandeling is het gebied 
bedoeld als vluchtroute en dient het 
vrijgehouden te worden. 

 
 

 
Bewegingsgebied passagiersbruggen: 
 
Een met rode diagonale (schuine) 
strepen aangegeven gebied 
waarbinnen een passagiersbrug 

kan bewegen. 
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Vliegtuigopstelplaats/ Equipment restraint area: 
 
Een met rode lijnen aangegeven 
gebied voor het opstellen en 
afhandelen van een vliegtuig. 

 
GSE opstelvak/parkeergebied 
voor materieel: 
 
Een met witte doorgetrokken strepen 
aangegeven gebied voor parkeren van 
afhandelingsmaterieel of vracht. 

 
Opstelvak voor materieel met 
beperkte hoogte: 
 
Een met witte diagonaal gestreepte 
lijnen aangegeven gebied tussen de 
opstelplaatsen. 

 
Parkeerverbod  
Aangegeven door: 
➢ Rood gearceerd gebied 
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Parkeerverbod  
Aangegeven door: Wit kruis met letters ‘NP’ 

 
Hydrantput: 
Een rood vierkant voorzien van rode 
diagonale strepen dat de positie 
aangeeft van een hydrantput. 

 
Brandblusser: 
 
Een met een rode cirkel aangegeven 
opstelpositie van een brandblusser 
onder het vaste gedeelte van een 
passagiersbrug of in de naaste omgeving 
van een Stand op plaatsen waar 
geen passagiersbrug aanwezig is 
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Oversteek: 
 
Een met witte blokbelijning aangegeven 
kruising van een vliegtuigrijbaan met een 
randweg of een platform. Een oversteek is 
altijd voorzien van een stopstreep, een BZO-
licht en een bord met opschrift 
‘Stop passerende vliegtuigen’. 
 
Let op!  Alleen toegestaan voor 

bestemmingsverkeer.  
 

 
Grens landingsterrein: 
Een bord met de tekst ‘Levensgevaar 
landingsterrein streng verboden toegang’ 
aangegeven grens van het landingsterrein. 
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Bijlage 4 – Borden en symbolen voor Arbo en 

redding/ ontvluchting 

Gebodsborden 
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Verbodsborden  

 

 

 

                    

  

 

 

 

 

 

 

Redding  

 

 

 

 

 

Ontvluchting 

& EHBO  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Nooddouches zijn niet in beheer van Schiphol N.V..  

Oogdouches zijn beschikbaar bij Airport Medical Services en in de-icing 

voertuigen. 
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Waarschuwingsborden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevaarsetiketten    

 



Versie 4.0 Schiphol 
Zakboek Safety & Security 

 

46 
Informatieclassificatie: Openbaar 
Versie 4.0 – Januari 2023 
 

Bijlage 5 – Posities AED’s en gebruik  
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Reanimatieschema 
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Bijlage 6 – Wat moet ik doen bij een aanslag? 
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Colofon  

Januari 2023  

zakboek@schiphol.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+31 (0)20 - 601 2222 
Alarmnummer voor: 

➢ brand 

➢ ongevallen 

➢ (milieu)incidenten 

➢ verdachte, gevaarlijke en 

levensbedreigende situaties 

 

Welcome to Amsterdam Airport 

 


