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Versie Bestuur 

 

Factsheet Ontwerp CBP-Schiphol (versie 4.0) 

 

Bijgaand treft u de herziene versie aan van het crisisbestrijdingsplan Schiphol (CBP-S) versie 4.0. Het 

ontwerp CBP-S versie 4.0 heeft van 20 juli tot en met 30 augustus 2022 ter inzage gelegen.  

 

Belangrijkste wijzigingen in versie 4.0: 

Samenwerkingsafspraken: 

 Borging samenwerkingsafspraken vanaf GRIP 3 incidenten. 
Er is een aanscherping in het CBP-S gekomen voor wat betreft afstemming tussen de 
operationeel leider en de voorzitter Beleidsteam, naar aanleiding van de vermeende 
vliegtuigkaping 2019. Afspraken zijn gemaakt over (vroeg)tijdig contact tussen de Operationeel 
Leider en voorzitter Beleidsteam, waarbij (voor zover mogelijk) alvast relevante feitelijke  
informatie wordt gedeeld, aandachtspunten worden meegegeven, richting wordt gegeven aan 
bestuurlijke dilemma’s en procesafspraken worden gemaakt. 
 

 Borging afstemmingsafspraken tussen voorzitter Commissie van overleg (CVO) en leiding & 
coördinatie crisisorganisatie VRK.  

In alle evaluaties uit 2019 zijn leerpunten benoemd die vragen om aanscherping van de 
afstemming tussen het CVO en de crisisorganisatie VRK. In die gevallen, wanneer er weinig 
voorbereidingstijd is, is het van groot belang om snel de effecten van een mogelijke crisis in het 
vizier te hebben en daar afstemming over te hebben. In het CBP-S is nu geborgd dat de voorzitter 
CVO en de operationeel leider vóór GRIP-opschaling met elkaar in contact treden en dat de 
afstemming na GRIP-opschaling via de liaison AAS in het OT verloopt. 

 

 Burgerluchtvaart Opschalingsrichtlijn (BOR) 
In samenwerking met de Koninklijke Marechaussee is de Burgerluchtvaart Opschalingsrichtlijn 
(voorheen Risico Management Model (RMM)) doorgevoerd. Bestaande afspraken ten tijde van 
een verhoogde terroristische dreiging zijn geactualiseerd. De werkwijze sluit verder aan bij de 
bestaande crisisstructuren, de actualisatie van het ATb (Alertering Terrorismebestrijding) en 
draagt bij aan het informatie-gestuurd optreden van de betrokken partijen.    
 
Scenario’s: 

 Toevoeging scenario “OOV-effecten na verstoring Schiphol”. 
Op basis van de aanbevelingen uit de overall-evaluatie van de stroomstoring op Schiphol op 29 
april 2018 is een nieuw scenario uitgewerkt “OOV-effecten na verstoring Schiphol”. Hierin zijn de 
belangrijkste aspecten, die bij deze evaluatie naar voren kwamen, verwerkt: 

 Denken in scenario’s en effecten 

 Moment van op- en afschalen  

 Tijdig informeren van betrokkenen 

 Snel activeren van het Actiecentrum Mobiliteit 

 (Crisis)communicatie en publieksinformatie 
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 Nieuw scenario voor KLM Engineering & Maintenance “Emissie in Galvano in gebouw 415”. 
KLM E&M valt niet meer onder de BRZO 2015. Op basis van de aanwezige stoffen is het echter 
wel gewenst dat hier scenario's voor zijn opgenomen in het CBP-S. Het scenario Emissie in 
Galvano gebouw 415 is een realistisch mogelijk scenario met grote effecten voor de omgeving en 
vervangt het minder realistisch scenario “Emissie Blauwzuurgas in gebouw 355”. 

 
Kwalificaties en staven: 

 Herzien tabel classificatie en kwalificatie. 
In de tabel 3.1 is meer duidelijkheid/ eenduidigheid aangebracht in het onderscheid classificaties 
en kwalificaties. Tabel 3.2 en 3.3 zijn verwijderd, omdat deze geen toegevoegde waarde meer 
hebben in het plan.  

 

 Aanpassing classificatie bommelding.  
In tabel 3.1 is een verduidelijking gemaakt wat betreft de procedure bij bommelding, naar 
aanleiding van de evaluatie van de Bommelding Schiphol, 9 dec 2020. Er vindt bij een 
bommelding altijd eerst een verificatie plaats door de KMar conform het protocol verdachte 
objecten (PVO), voordat er opgeschaald wordt. Bij de geringste twijfel wordt er altijd 
opgeschaald.  
 
Werkingsgebied CBP-S: 

 Verwijzing naar het mobiliteitsplan Schiphol e.o. 
Het mobiliteitsplan Schiphol e.o. is opgesteld n.a.v. de leerpunten uit de stroomstoring in 2018 
op Schiphol. Het plan omvat de afspraken en werkwijze van de vervoerspartijen wanneer er 
calamiteiten op en rond Schiphol zijn die effecten kunnen hebben op de mobiliteit.  
Het Actiecentrum Mobiliteit (ACM) kan geactiveerd worden. 
   

 Verplaatsing landzijdige UGS-D.  
- UGS D wordt verplaatst, vanwege (te) veel beveiligd verkeer voor de rechtbank op Schiphol 

bij het Justitieel Complex Schiphol (JSC) en omdat uit ervaring is gebleken dat de huidige 
locatie lastig bereikbaar is.  

- Met ingang van 1 april 2022 wordt de locatie van UGS-D  P41 gelegen aan de Loevensteinse 
randweg.   
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Overige wijzigingen in versie 4.0:  

 Aanpassingen onderdelen crisiscommunicatie. 

In overleg met de taakorganisatie Crisiscommunicatie (Bevolkingszorg Kennemerland) zijn in deel 

I wijzigingen bij het RAC doorgevoerd. Ook alle scenario’s in deel II zijn doorlopen en aangepast 

op de onderdelen crisiscommunicatie.  

 

 Aanpassingen operationele en bestuurlijke aandachtspunten. 

In deel II zijn de operationele en bestuurlijke aandachtspunten bij de scenario-uitwerkingen 

doorlopen en waar nodig aangescherpt. 

 

 Verwijzing naar de procedure nachtvluchten.  

De verwijzing naar de procedure nachtvluchten is opgenomen n.a.v. de storing bij AFS in 2019, 

waarbij er onbekendheid was in het operationeel team m.b.t. deze procedure. 

 

 Afstemming CBP-S 3.3 en andere opgeleverde planvorming. 
- CBP-S 3.3 i.r.t. Regionaal Crisisplan  
Het Regionaal Crisisplan VRK is geactualiseerd en treedt per 3 januari 2022 in werking. De 
belangrijkste wijzigingen zijn ook opgenomen in het CBP-S, conform eerder gemaakte afspraken. 
De wijzigingen richten zich voornamelijk op deel I en hebben betrekking op de hoofdstructuur, 
acute crisis en dreiging en/ of niet acute crisis, crisisdiagnose en flexibel opschalen.  
- CBP-S i.r.t. deelplan bevolkingszorg 
Het deelplan bevolkingszorg is geactualiseerd en treedt per 3 januari 2022 in werking. Voor de 
belangrijkste wijzigingen is er een vertaalslag gemaakt naar het CPB-S. Deze richten zich 
voornamelijk op deel 1 en de crisisstructuur en hebben betrekking op het opheffen van de vijf 
regionale backofficelocaties voor de intergemeentelijke crisisorganisatie. De kernbezetting en 
taken van de backoffice worden toegevoegd aan de stafsectie Bevolkingszorg op de twee 
Regionale CrisisCentra (Locaties: Zijlweg te Haarlem en de Koningin Máxima Kazerne te 
Badhoevedorp). De specifieke afspraken en werkwijzen ten aanzien van het opvangen en 
herenigen van ongedeerde passagiers en verwanten na een vliegtuigongeval blijven ongewijzigd. 
 

 Verduidelijking terminologie sluiting. 
Een van de aanbevelingen uit de evaluatie van de multidisciplinaire-stafoefening 
Luchtvaartongeval van 2 september 2021 is om terminologie aan te scherpen en te 
verduidelijken in de plannen en procedures. Er was tijdens de oefening o.a. verwarring ontstaan 
over begrippen als ‘sluiten’, ‘bevriezing’ en ‘lock down’ van de luchthaven. In het CBP-S is de 
uitleg over deze begrippen nu verder aangescherpt met als doel een eenduidig beeld over de 
begrippen te bevorderen.  
 

 Uniformiteit scenario’s: 
De meeste scenario’s zijn volgens het standaard format opgebouwd en zijn conform het format 
aangevuld1. Dit gaat met name om de onderwerpen operationele en bestuurlijke 
aandachtspunten. De scenario’s uit hoofdstuk 2 Aircraft Fuel Supply en KLM Engineering & 
Maintenance zijn niet meegenomen in de aanpassing naar het standaard format, omdat dit een 
stukje rampbestrijdingsplan binnen het CBP-S is en deze scenario’s te veel afwijken van het 
standaard format. Er zijn wel een paar operationele aandachtspunten toegevoegd in de 
scenario’s 2.1 (Tankputbrand op Aircraft Fuel Supply (AFS)) en 2.2.1. (Emissie Galvano in gebouw 
415). 
 

 Definitie Terrorisme gevolgbestrijding vervangen door grof en extreem geweld (GEG), omdat 
deze term meer inclusief is. 

                                                           
1 Voor sommige scenario’s is dit niet mogelijk (1.1 luchtvaartongeval, 1.5 OOV-effecten na verstoring op Schiphol, 1.6 Dreiging aanslag 

Schiphol, 1.9 Vliegtuigkaping, 1.10 Gijzeling).  


