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1. SAMENVATTING 
In het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol 
zijn 11 milieuregels opgenomen, waaraan 
LVNL is gehouden bij de afhandeling van 
het luchtverkeer. Negen regels hebben 
betrekking op het routegebruik en twee 
regels op het baangebruik op Schiphol. 
Deze regels kennen een afwijkingsper-
centage. Voor elke regel is een norm 
vastgesteld voor het percentage afwij-
kingen dat per gebruiksjaar is toegestaan. 
Deze normen variëren van 0 tot 15% van 
het aantal vliegtuigbewegingen waarop de 
regel van toepassing is. 
 
Het gebruiksjaar 2005, de periode van  
1 november 2004 tot en met 31 oktober 
2005, is het derde jaar waarover LVNL 
conform de Regeling milieu-informatie 
luchthaven Schiphol rapporteert aan de 
Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW).  
Er is op bijna alle regels opnieuw beter 
gepresteerd dan in het gebruiksjaar 2004. 
 
Op twee regels hebben overschrijdingen 
van het afwijkingspercentage plaats- 
gevonden. Het betreft regel 4 voor 
routegebruik gedurende de nacht en regel 
6 voor routegebruik gedurende de dag.  
De overschrijding van het afwijkings-
percentage van regel 4 is ten opzichte van 
het gebruiksjaar 2004 duidelijk verbeterd, 
echter deze is nog net boven de norm. 
De overschrijding van het afwijkings-
percentage van regel 6 is grotendeels 
veroorzaakt door de situatie met 
betrekking tot parallel starten vanaf de 
Zwanenburg- en Polderbaan en de 
maatregelen die genomen zijn in het 
belang van de veiligheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het gebruik van de juiste vertrekroutes in 
de nacht is sinds november 2004 via een 
extra systeemondersteuning verder 
verbeterd. 
Dankzij deze verbetering is in het 
gebruiksjaar 2005 geen overschrijding van 
het afwijkingspercentage van regel 7 meer 
geweest.  
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2. INLEIDING 
Met ingang van 20 februari 2003 is de 
herziene Wet luchtvaart in werking 
getreden, inclusief het bij die wet 
behorende Luchthavenverkeerbesluit 
(LVB). In dit LVB en in de bijbehorende 
Regeling milieu-informatie luchthaven 
Schiphol (RMI) staat omschreven aan 
welke regels voor route- en baangebruik 
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) 
moet voldoen bij het afhandelen van het 
luchtverkeer rond de luchthaven Schiphol. 
Daarnaast ligt vast op welke wijze LVNL 
moet rapporteren aan de Inspectie 
Verkeer en Waterstaat (IVW).  
 
Dit is de derde, jaarlijkse rapportage van 
LVNL over de toepassing van de regels 
voor route- en baangebruik. Dit rapport 
omvat de verantwoording over het 
gebruiksjaar 2005: de periode van 1 
november 2004 tot en met 31 oktober 
2005. Hoewel de afgelopen jaren veel 
vooruitgang is geboekt en veel geleerd is, 
zal LVNL blijven streven naar verbetering. 
Daarbij wordt regelmatig overleg gevoerd 
met IVW over interpretatie en uitvoering 
van de RMI. 
 

Het gebruiksjaar 2005 kenmerkte zich 
door het in 2004 opgetreden vraagstuk 
parallel starten: het gelijktijdig gebruik van 
parallelle startbanen, met name bij het 
starten in noordelijke richting. Daarbij is 
aan het begin van het gebruiksjaar 2004 
een veiligheidsrisico geconstateerd. Meer 
informatie over deze en andere bijzondere 
aspecten van dit gebruiksjaar, worden 
weergegeven in hoofdstuk 3 van deze 
rapportage. 
 
In hoofdstuk 4 worden de resultaten per 
regel vermeld. Zij worden vergeleken met 
de daarbij horende normen en met de 
resultaten van de vorige gebruiksjaren. 
In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op 
de maatregelen die LVNL gedurende het 
gebruiksjaar heeft genomen met het doel 
overschrijding van de normen te 
voorkomen dan wel te minimaliseren.  
Ook wordt in dit hoofdstuk ingegaan op 
onderzoeken naar wat de feitelijke 
oorzaken van bepaalde afwijkingen zijn. 
Hoofdstuk 6 geeft de verwachtingen voor 
het gebruiksjaar 2006.  
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3. BIJZONDERHEDEN 
GEBRUIKSJAAR 2005 

 
3.1 Audits 
Gedurende het gebruiksjaar 2005 zijn 
twee audits uitgevoerd met betrekking tot 
levering van milieu-informatie volgens de 
RMI bij LVNL;  
• LVNL heeft een interne audit uitge-

voerd, waarbij de activiteiten die 
uitgevoerd worden naar aanleiding van 
de tweewekelijkse rapportage zijn 
getoetst;  

• IVW heeft een gecombineerde audit 
en productinspectie - een steekproef 
op een aantal bijzondere gevallen om 
te bezien of de categorisatie van de 
afwijking op een juiste wijze is 
toegepast - uitgevoerd. 
  

Onderzocht is of de rapportage op basis 
van de RMI op een betrouwbare wijze tot 
stand komt. Tevens is de wijze van 
genereren van informatie en rapporteren 
aan IVW onderzocht. 
De voornaamste conclusie1 is dat de 
informatie die door LVNL aan IVW 
geleverd wordt op een professionele en 
gecontroleerde wijze tot stand komt. De 
geleverde informatie mag derhalve als 
betrouwbaar worden aangemerkt. 
 
3.2 Parallel starten 
Direct na de introductie, in november 
2003, van de procedure parallel starten 
van de Polderbaan en de Zwanen-
burgbaan in noordelijke richting, heeft een 
aantal voorvallen plaatsgevonden. LVNL 
zag zich genoodzaakt uit veiligheids-
overwegingen de oorspronkelijke 
procedure te staken en opeenvolgende 
tijdelijke beheersmaatregelen te treffen. 
Deze maatregelen leidden tot het afwijken 
van de luchtverkeerwegen door vertrek-
kende vluchten.  
De meest recente tijdelijke beheersmaat- 
 

regel, geoptimaliseerd binnen de huidige 
mogelijkheden, dateert van november 
2004 en is het gehele gebruiksjaar in 
werking geweest. Ook in deze 
beheersmaatregel staat het garanderen 
van veiligheid voorop en wijken vertrek-
kende vluchten vanaf met name de 
Zwanenburgbaan veelvuldig af van de 
bijbehorende luchtverkeerwegen wanneer 
parallel gestart wordt naar het noorden.  
Dit heeft in het gebruiksjaar 2005 geleid 
tot een aanzienlijke overschrijding van de 
norm met betrekking tot regel 6: 
vertrekkende vliegtuigen overdag moeten 
tot een hoogte van circa 900 meter (3000 
ft) binnen de gedefinieerde luchtverkeer-
weg blijven. 
LVNL onderzoekt oplossingen voor het 
vraagstuk parallel starten die voldoen aan 
het gewenste niveau van veiligheid, zich 
verhouden met de milieuregels en de 
gevraagde capaciteit bieden.  
Daartoe wordt ook onafhankelijk onder-
zoek uitgevoerd door de Amerikaanse 
MITRE Corporation. Fase 1 van dit 
onderzoek heeft bevestigd dat het een 
vraagstuk van veiligheid betreft. Fase 2 
van het onderzoek toont aan dat het 
vraagstuk niet eenvoudig op te lossen is. 
Ook de Federal Aviation Authority (FAA) 
in de Verenigde Staten werd de afgelopen 
tijd geconfronteerd met vergelijkbare 
problemen bij de invoering van nieuwe 
vertrekprocedures op diverse grote 
luchthavens en heeft deze procedures 
opgeschort hangende nader onderzoek 
naar specifieke maatwerkoplossingen per 
luchthaven. Ook hier is MITRE bij 
betrokken. Inmiddels is LVNL gestart met 
een vervolgtraject aangaande boven-
staand onderzoek. 
De Staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat heeft in het vorige gebruiksjaar 
tot 15 april 2004 toegestaan dat de 
afwijkingen ten gevolge van parallel 
starten werden aangemerkt als afwij-
kingen in het belang van de veiligheid, als 
bedoeld in art. 8.20 van de Wet luchtvaart. 
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Na die datum was dat niet meer toege-
staan. 
LVNL benadrukt dat ook ná die datum 
omwille van veiligheid wordt afgeweken 
van de luchtverkeerwegen. 
 
3.3 Gebruik Zwanenburgbaan in 

de nacht  
In januari en maart 2005 is omwille van 
veiligheid een aantal vliegtuigen 
vertrokken van de Zwanenburgbaan 
gedurende de nacht. 
Gezien het feit dat deze baan normaliter 
niet gebruikt mag worden tussen 23:00 en 
06:00 voor vertrekkend verkeer heeft 
LVNL de Standard Instrument Departures 
(SID’s) voor de nacht voor deze baan om 
veiligheidsredenen laten vervallen. Zo 
wordt verwarring met overige SID’s  
voorkomen.  
Het van de Zwanenburgbaan vertrekken-
de verkeer in maart 2005 werd d.m.v. een 
koersinstructie zo optimaal mogelijk in 
staat gesteld een verantwoorde vertrek-
procedure te volgen. 
Door een omissie zijn voor de Zwanen-
burgbaan echter nog wel luchtverkeer-
wegen vastgelegd in het LVB. LVNL is 
van mening dat afwijkingen van deze 
luchtverkeerwegen niet aan haar toege-
rekend kunnen worden vanwege het 
ontbreken van nacht-SID’s. 
  
3.4 Incorrecte data 
In het gebruiksjaar 2005 werden in het 
VEM Management Informatie Systeem 
(VEMMIS) 188 afwijkingen geregistreerd, 
die na onderzoek het gevolg bleken te zijn 
van incorrecte data. Deze werden onder 
meer veroorzaakt door: 'valse' 
radarinformatie, incomplete tracks en 
taxiënd verkeer. LVNL streeft naar 
vermindering van incorrecte data, maar 
incorrecte data is om technische redenen 
nooit helemaal te voorkomen. 
 
 

3.5 Externe aanbevelingen 
Aan het eind van het gebruiksjaar 2003 
heeft IVW een signaalrapportage met 
vragen ten aanzien van de interpretatie 
van een aantal regels van de RMI 
aangeboden aan het Directoraat-generaal 
Luchtvaart (DGL). 
Over de interpretatie van de regels met 
betrekking tot het binnenvliegen van de 
nachtelijke luchtverkeerwegen boven circa 
2100 meter (FL070) en het meetvliegen, 
heeft DGL besloten de discussie onder te 
brengen in het DGL-programma 
“Evaluatie Schipholbeleid”. Daartoe heeft 
LVNL deze opgenomen in haar 
verbetervoorstellen2. 
In deze rapportage zijn afwijkingen welke 
betrekking hebben op interpretatie van 
bovengenoemde regels niet gerekend tot 
verantwoordelijkheid van LVNL. 
 
3.6 Bestuurlijke boete 

gebruiksjaar 2003 
Op 12 februari 2004 is aan LVNL een 
bestuurlijke boete opgelegd inzake het in 
het gebruiksjaar 2003 overtreden van 
artikel 8.20 van de Wet luchtvaart, in 
samenhang met de artikelen 3.1.3 en 
3.1.5 van het Luchthavenverkeerbesluit 3.  
Volgens IVW heeft LVNL de norm van een 
aantal regels overtreden.  
LVNL heeft in maart 2004 aangegeven  
zich niet te kunnen vinden in de boete. 
LVNL heeft bezwaar aangetekend onder 
aanvoering van onder andere de 
onderstaande argumenten 4:  
• De wettelijke systematiek van 

informatieverschaffing door en over 
LVNL is strijdig met internationale 
regelgeving 5; 

• LVNL heeft wel degelijk voldaan aan 
de wettelijke zorgplicht om de 
afwijkingen van vertrekkende / 
naderende vliegtuigen binnen 
bepaalde percentages te houden; 
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• Op grond van artikel 8.20 van de Wet 
luchtvaart kunnen de regels van het 
LVB slechts in zijn totaliteit worden 
overtreden en dus niet elke regel 
afzonderlijk.  

 
IVW heeft LVNL hierin geen gelijk 
gegeven en de boete gehandhaafd 6. 
Daarop heeft LVNL beroep aangetekend 
bij de Rechtbank te Haarlem. 
Op het punt van het slechts éénmaal 
kunnen overtreden van artikel 8.20 Wet 
luchtvaart is LVNL in het gelijk gesteld. 
Volgens de Rechtbank te Haarlem 
betekent dit dat de maximale boete  
€ 100.000,= bedraagt en niet € 100.000,= 
per afzonderlijke regel. In dat licht is door 
de rechter aan IVW gevraagd de boete 
over 2003 te heroverwegen. 
IVW is tegen de uitspraak in beroep 
gegaan bij de Raad van State. 
In verband met deze ontwikkelingen is het 
voornemen van IVW om LVNL over het 
gebruiksjaar 2004 een bestuurlijke boete 
op te leggen aangehouden door IVW tot 
er een uitspraak is. 
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4. RESULTATEN 
GEBRUIKSJAAR 2005 

In het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol 
zijn 11 milieuregels opgenomen, waaraan 
LVNL is gehouden bij de afhandeling van 
het luchtverkeer. Negen regels hebben 
betrekking op het routegebruik en twee 
regels op het baangebruik op Schiphol.  
Voor elke regel is een norm vastgesteld 
voor het percentage afwijkingen dat per 
gebruiksjaar is toegestaan. Deze normen 
variëren van 0 tot 15% van het aantal 
vliegtuigbewegingen waarop de regel van 
toepassing is. 
 
4.1 Naleving levertermijnen 
In bijlage 4 en 5 van de Regeling milieu-
informatie 7 wordt de aanlevertermijn van 
rapportages aan IVW genoemd. Voor 
vakantieperiodes zijn in overleg met IVW 
langere termijnen toegestaan.  
LVNL heeft in dit gebruiksjaar problemen 
ondervonden met het tijdig aanleveren 
van rapportages. Met IVW wordt overleg 
gevoerd om te komen tot een meer 
realistischer termijn. 
 
4.2 Resultaten naleving regels 

routegebruik 
De resultaten hebben, conform het LVB, 
alleen betrekking op straalvliegtuigen. 
Propellervliegtuigen zijn van de regels 
uitgezonderd. Ook straalvliegtuigen met 
bestemming Lelystad, Rotterdam of 
Valkenburg zijn vrijgesteld van de 
verplichting om te vliegen binnen de 
luchtverkeerwegen van Schiphol en van 
het aanhouden van een minimum 
vlieghoogte van circa 1800 meter (FL060) 
buiten het naderingsverkeersgebied van 
de luchthaven Schiphol 8. Naderend 
verkeer vanaf deze luchthavens is ook 
vrijgesteld van het vliegen binnen de 
luchtverkeerwegen 9. 
 
 
 

Bepaalde categorieën afwijkingen zijn niet 
aan LVNL toe te rekenen. Dit betreft onder 
andere de categorie veiligheidsbelang10. 
Hieronder vallen afwijkingen die nodig zijn 
als gevolg van slecht zicht en harde wind. 
Ook afwijkingen door vliegtuigen die niet 
zijn uitgerust om de nieuwe 
nachtnaderingsprocedures nauwkeurig te 
volgen, worden niet aan LVNL 
toegerekend 11. Dit geldt ook voor 
afwijkingen die buiten bemoeienis van 
LVNL zijn ontstaan, bijvoorbeeld als 
gevolg van vliegerfouten. Tenslotte vallen 
onder deze categorieën ook de 
afwijkingen die veroorzaakt zijn door 
incorrecte data (zie ook paragraaf 3.4). 
 
Om een afwijking te kunnen plaatsen in 
één van de bovengenoemde categorieën 
is een analyse nodig van de betreffende 
vlucht door een operationele expert van 
LVNL. Deze analyses zijn zeer arbeids-
intensief. LVNL is niet in staat voor alle 
afwijkingen een dergelijke analyse uit te 
voeren en beperkt zich daarom tot 
analyse van alle nachtelijke afwijkingen en 
de afwijkingen op die regels waarbij een 
dreiging tot overschrijden ontstaat. Bij de 
regels waarvan lopende het gebruiksjaar 
vaststaat dat de kans op normoverschrij-
ding gering is, accepteert LVNL - tot op 
heden - op voorhand dat de overschrij-
dingen aan haar worden toegeschreven, 
ook als deze bij voorbeeld zijn ontstaan 
door incorrect handelen van vliegers.  
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4.2.1 Regel 1 - LVB, artikel 3.1.2 en 
3.1.3 

Naderende vliegtuigen overdag, die zich 
buiten de TMA bevinden, moeten een 
minimale hoogte aanhouden van circa 
2100 meter (FL70). 
 
Van deze regel mag in 5% van alle 
naderingen worden afgeweken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LVNL levert op deze regel een goede 
prestatie: op de 176.083 vluchten is in 
2.262 gevallen, 1,28%, een afwijking 
geconstateerd. Dit is opnieuw een 
verbetering ten opzichte van de 
voorgaande gebruiksjaren. 
 
 
4.2.2 Regel 2 - LVB, artikel 3.1.2 en 

3.1.3 
Naderende vliegtuigen overdag, die zich 
binnen de TMA bevinden, moeten tot aan 
het punt waarop de eindnadering begint, 
een minimale hoogte aanhouden van circa 
600 meter (2000 ft). 
 
Van deze regel mag in 15% van alle 
naderingen worden afgeweken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LVNL presteert op deze regel opnieuw 
ruim binnen de norm. Op de 176.083 
vluchten is in 9.872 gevallen, 5,61%, een 
afwijking geconstateerd. Dit is een lichte 
verbetering ten opzichte van het vorige  
gebruiksjaar.  
 
 
4.2.3 Regel 3 - LVB, artikel 3.1.2 en 

3.1.3 
Voor naderende vliegtuigen in de nacht 
zijn twee luchtverkeerwegen gedefinieerd 
voor naderingen op baan 18R 
(Polderbaan) en één luchtverkeerweg 
voor baan 06 (Kaagbaan). Landende 
vliegtuigen in de nacht moeten voor de 
betreffende banen binnen deze 
luchtverkeerwegen blijven. 
 
Van deze regel mag in 0,05% van alle 
naderingen worden afgeweken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LVNL is vooralsnog verantwoordelijk voor  
104 afwijkingen, 0,74%, op een totaal van 
14.115 vluchten.  
 
Uit nader onderzoek is gebleken dat 102  
vluchten wel op de juiste hoogte hebben 
gevlogen, maar Schiphol niet via het begin 
van de gedefinieerde luchtverkeerweg zijn 
genaderd. LVNL is van mening dat 
vliegtuigen die wel op de juiste hoogte 
maar via de zijkant een luchtverkeerweg 
binnenkomen minder geluidoverlast voor 
de omgeving veroorzaken. Om via het 
begin van de luchtverkeerweg te naderen 
moeten de vliegtuigen die uit een andere 
richting komen omvliegen. In overleg met 
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IVW worden deze afwijkingen LVNL niet 
aangerekend. 
Tevens zijn twee afwijkingen geconsta-
teerd bij de dag/nacht overgang. IVW 
hanteert een marge van twee minuten 
rondom de dag/nacht overgang, waarin 
afwijkingen LVNL niet aangerekend 
worden. 
 
Met deze toepassing van de regel is het 
eindresultaat nul afwijkingen die aan 
LVNL worden toegeschreven. LVNL heeft 
daarmee opnieuw binnen de norm 
gepresteerd. De vorige twee gebruiksjaren 
bedroeg het afwijkingspercentage 0,01%. 
 
 
4.2.4 Regel 4 - LVB, artikel 3.1.2 en 

3.1.3 
Naderende vliegtuigen in de nacht, die 
zich buiten de TMA bevinden, moeten een 
minimale hoogte aanhouden van circa 
2100 meter (FL070). 
 
Van deze regel mag in 0,05% van alle 
naderingen worden afgeweken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van deze regel is de norm overschreden. 
LVNL is verantwoordelijk voor negen 
afwijkingen op een totaal van 14.115 
vluchten, ofwel 0,06%.  
Ten opzichte van de twee voorgaande 
gebruiksjaren is wel opnieuw een 
verbetering gerealiseerd. 
 
 
 
 
 

4.2.5 Regel 5 - LVB, artikel 3.1.2 en 
3.1.3 

Naderende vliegtuigen in de nacht die zich 
binnen de TMA bevinden, moeten tot aan 
het punt van de eindnadering een 
minimale hoogte aanhouden van circa 900 
meter (3000ft). 
 
Van deze regel mag in 0,05% van alle 
naderingen worden afgeweken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LVNL presteert op deze regel opnieuw 
beter. 
Gedurende het gebruiksjaar 2005 zijn 
geen afwijkingen meer geconstateerd. 
 
 
4.2.6 Regel 6 - LVB, artikel 3.1.1 en 

3.1.3 
Vertrekkende vliegtuigen overdag moeten 
tot een hoogte van circa 900 meter 
(3000ft) binnen de gedefinieerde lucht-
verkeerweg blijven. 
 
Van deze regel mag door 3% van alle 
vertrekkende vliegtuigen worden 
afgeweken. 
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In het gebruiksjaar 2005 is de norm voor 
deze regel overschreden. Er zijn 10.887 
afwijkingen op 184.954 vluchten 
geconstateerd. Een percentage van 
5,89%. Het is voor het eerst dat LVNL de 
norm voor deze regel overschrijdt. 
 
Het overgrote deel van deze afwijkingen 
(8.808 stuks) is direct het gevolg van de 
problematiek rondom parallel starten. 
In paragraaf 3.2 is deze problematiek al 
toegelicht. En hoewel het nog steeds een 
veiligheidsprobleem is, worden deze 
afwijkingen sinds 15 april 2004 LVNL wèl 
aangerekend. 
 
Zonder de problematiek van parallel 
starten zou LVNL ruim binnen de norm 
gepresteerd hebben, want de overige 
geregistreerde afwijkingen bij regel 6 
(2.079 stuks) bedragen slechts 1,12% bij 
een norm van 3%.  
Deze overige afwijkingen worden voor het 
grootste gedeelte veroorzaakt om andere 
veiligheidsredenen, zoals het ontwijken 
van buien, et cetera. Ook is een deel van 
die afwijkingen toe te schrijven aan het 
door vliegers onnauwkeurig vliegen van 
de vertrekroutes. Slechts een klein deel 
wordt veroorzaakt door handelingen van 
LVNL om efficiency redenen. In hoofdstuk 
5 wordt nader ingegaan op onderzoek 
naar deze afwijkingen waarvan de 
oorzaak niet bij LVNL ligt. 
 
 
4.2.7 Regel 7 - LVB, artikel 3.1.1 en 

3.1.3 
Vertrekkende vliegtuigen in de nacht moe-
ten tot circa 2700 meter (FL090) binnen 
de gedefinieerde luchtverkeerweg blijven. 
 
Van deze regel mag in 0,05% van alle 
vertrekkende vliegtuigen worden 
afgeweken. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit gebruiksjaar is LVNL voor het eerst 
binnen de norm voor deze regel gebleven. 
Er zijn acht afwijkingen geconstateerd op 
5.401 vluchten, 0,15%. Twee daarvan zijn 
aan LVNL toe te schrijven, een 
percentage van 0,04%. 
Alle acht afwijkingen zijn veroorzaakt 
doordat vertrekroutes voor de dag in 
plaats van vertrekroutes voor de nacht zijn 
gevlogen.  
IVW hanteert een tolerantie van maximaal 
twee minuten ten aanzien van de 
dag/nacht overgang. Deze tolerantie wordt 
gebruikt als buffer voor onverwachte 
vertragingen in de voorbereidingsfase van 
de start. Zes van de acht afwijkingen 
vonden plaats binnen deze marge van 
twee minuten.  
 
4.2.8 Regel 8 - LVB, artikel 3.1.1 en 

3.1.3 
Vertrekkende vliegtuigen moeten het 
gehele etmaal, bij het verlaten van de 
Control Zone, op een minimale hoogte 
vliegen van circa 450 meter (1500ft). 
 
Van deze regel mag in 0,05% van alle 
vertrekkende vliegtuigen worden 
afgeweken. 
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Figuur 9: norm en afwijkingen regel 8 

Figuur 8: norm en afwijkingen regel 7 
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LVNL scoort op deze regel opnieuw goed. 
Er is één afwijking geconstateerd op een 
totaal van 190.355 vluchten. Dit leverde 
hetzelfde percentage afwijkingen op als in 
het gebruiksjaar 2004: 0,00%. 
 
 
4.2.9 Regel 9 - LVB, artikel 3.1.1 en 

3.1.3 
Vertrekkende vliegtuigen moeten het 
gehele etmaal, bij het verlaten van de 
TMA, een minimale vlieghoogte 
aanhouden van circa 1800 meter (FL060). 
 
Van deze regel mag in 10% van alle 
vertrekkende vliegtuigen worden 
afgeweken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LVNL presteert ook hier ruim binnen de 
norm. Er zijn 44 afwijkingen veroorzaakt 
op een totaal van 190.355 vluchten,   
hetzelfde percentage, 0,02%, als in 2004. 
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Figuur 10: norm en afwijkingen regel 9 
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4.3 Resultaten naleving regels 

baangebruik 
 
4.3.1 Regel 10 - LVB, artikel 3.1.5 
In deze regel (zie tabel 1) is het 
baangebruik voor vertrekkende vluchten 
vastgelegd. Van deze regel mag niet 
worden afgeweken. 
Afwijkingen in het baangebruik zijn alleen 
toegestaan indien dit noodzakelijk is in 
verband met reddingsacties of hulp- 
verlening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LVNL is van mening dat op deze regel 
geen afwijkingen zijn veroorzaakt en 
presteert daarmee binnen de norm, 
evenals in het vorige gebruiksjaar. IVW 
voert nog onderzoek uit naar het gebruik 
van baan 36C - de Zwanenburgbaan - als 
startbaan in de nacht van 23 op 24 januari 
2005. 
 
 

Tabel 1: regels baangebruik bij vertrek 

Baannaam Baannummer Vertrek Toegestaan / Verboden Gebruiksrichting 
Kaagbaan 06-24 06 Het hele etmaal toegestaan Noordoosten 
  24 Het hele etmaal toegestaan Zuidwesten 
   
Buitenveldertbaan 09-27 09 Van 06.00-23.00 uur toegestaan Oosten 
  27 Van 06.00-23.00 uur toegestaan Westen 
   
Zwanenburgbaan 18C-36C 18C Het hele etmaal toegestaan Zuiden 
  36C Van 06.00-23.00 uur toegestaan Noorden 
   
Polderbaan 18R-36L 18R Het hele etmaal verboden Niet van toepassing 
  36L Het hele etmaal toegestaan Noorden 
   
Aalsmeerbaan 18L-36R 18L Van 06.00-23.00 uur toegestaan Zuiden 
  36R Het hele etmaal verboden Niet van toepassing 
   
Schiphol-Oostbaan 04-22 04 Van 06.00-23.00 uur toegestaan Noordoosten 
  22 Van 06.00-23.00 uur toegestaan Zuidwesten 
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Figuur 11: norm en afwijkingen regel 10 
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4.3.2 Regel 11 - LVB, artikel 3.1.5 
In deze regel (zie tabel 2) is het 
baangebruik voor aankomende vluchten 
vastgelegd. Van deze regel mag nooit 
worden afgeweken. 
Afwijkingen in het baangebruik zijn alleen 
toegestaan indien dit noodzakelijk is in 
verband met reddingsacties, hulp-
verlening of onbereikbaarheid van de 
Luchthaven. 
Van de regels, weergegeven in tabel 2, 
kan worden afgeweken bij landingen op 
de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan, 
de Buitenveldertbaan of de Kaagbaan, 
voor zover geen van de andere banen 
beschikbaar of bruikbaar is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In het gebruiksjaar 2005 heeft LVNL de 
norm van deze regel niet overschreden. 
De in 2004 genomen maatregelen om 
overschrijdingen van deze norm te 
voorkomen zijn effectief gebleken. 
In 2004 werden acht afwijkende landingen 
veroorzaakt, allen in één nacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2: regels baangebruik bij aankomst 
 
Baannaam Baannummer Aankomst Toegestaan / Verboden Gebruiksrichting 
Kaagbaan 06-24 06 Het hele etmaal toegestaan Zuidwesten 
  24 Van 06.00-23.00 uur toegestaan Noordoosten 
   
Buitenveldertbaan 09-27 09 Van 06.00-23.00 uur toegestaan Westen 
  27 Van 06.00-23.00 uur toegestaan Oosten 
   
Zwanenburgbaan 18C-36C 18C Van 06.00-23.00 uur toegestaan Noorden 
  36C Het hele etmaal toegestaan Zuiden 
   
Polderbaan 18R-36L 18R Het hele etmaal toegestaan Noorden 
  36L Het hele etmaal verboden Niet van toepassing 
   
Aalsmeerbaan 18L-36R 18L Het hele etmaal verboden Niet van toepassing 
  36R Van 06.00-23.00 uur toegestaan Zuiden 
   
Schiphol-Oostbaan 04-22 04 Van 06.00-23.00 uur toegestaan Noordoosten 
  22 Van 06.00-23.00 uur toegestaan Zuidwesten 
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Figuur 12: norm en afwijkingen regel 11 
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5. DOOR LVNL GENOMEN 

MAATREGELEN 
Gedurende het gebruiksjaar 2005 heeft 
LVNL maatregelen genomen om de 
bekendheid met de regels voor route- en 
baangebruik bij het operationele perso-
neel verder te verbeteren. Ook is de 
technische ondersteuning vanuit het 
verkeersleidingssysteem vergroot om 
menselijke vergissingen waar mogelijk te 
voorkomen. 
Zo is in november 2004 een extra 
systeemaanpassing ingevoerd, met het 
doel een duidelijker onderscheid te 
creëren tussen vertrekroutes voor de 
nacht en voor de dag. Dit in navolging op  
een eerdere verbetering in maart 2004.  
Na overschrijding van de norm van regel 7 
in de gebruiksjaren 2003 en 2004 is  
hierdoor in het gebruiksjaar 2005 door 
LVNL binnen de norm gepresteerd. 
 
 
LVNL heeft een diepgaand onderzoek 
uitgevoerd naar de oorzaken van de 
afwijkingen op regel 6. Daartoe is een 
groot aantal vertrekkende vluchten van de 
maanden augustus en september 2004 en 
maart 2005, die overdag zijn uitgevoerd, 
geanalyseerd. Hiermee wilde LVNL beter 
inzicht verkrijgen in de oorzaken van de 
afwijkingen op deze regel.  
Uit dit onderzoek bleek dat, los van 
afwijkingen als gevolg van parallel starten, 
het overgrote deel van deze afwijkingen 
veroorzaakt werd door handelingen van 
LVNL uit veiligheidsredenen, zoals het 
ontwijken van buien, et cetera. Ook is een 
deel van de afwijkingen het gevolg van het 
door vliegers onnauwkeurig vliegen van 
de vertrekroutes. Afwijkingen als gevolg 
van beide oorzaken zijn niet aan LVNL toe 
te schrijven. 

 
Omdat het hier om een regel gaat die 
betrekking heeft op de dagperiode - en 
dus altijd een groot aantal vluchten omvat 
- is het voor LVNL niet mogelijk om elke 
dag alle afwijkingen van deze vluchten 
handmatig te analyseren. Dit heeft tot 
gevolg dat alle geregistreerde afwijkingen 
aan LVNL worden toegeschreven.  
Met IVW is overleg gevoerd over hoe dit 
gegeven kan worden verwerkt in de 
registraties, zodat het percentage van aan 
LVNL toegeschreven afwijkingen een 
realistischer benadering van de 
werkelijkheid is. LVNL heeft voorgesteld 
een vast percentage afwijkingen vast te 
stellen welke niet aan LVNL toe te 
schrijven zijn. Dit percentage zal continue 
geëvalueerd en indien nodig bijgesteld 
worden. Besluitvorming door IVW over dit 
voorstel is nog niet afgerond. 
 
LVNL werkt voor het gelijktijdig gebruik 
van parallelle startbanen met een tijdelijke 
beheersmaatregel die in november 2004 
is ingevoerd. Onderzoek moet leiden tot 
een structurele oplossing voor het 
vraagstuk parallel starten. Zie verder 
paragraaf 3.2. 
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6. VERWACHTINGEN 
VOLGEND 
GEBRUIKSJAAR 

 
Gezien de verbeterde resultaten in het 
gebruiksjaar 2005 en de verbeter-
maatregelen die zijn genomen, is de 
ruimte voor verdere verbeteringen 
bijzonder klein. 
 
In de preventieve sfeer wordt veel 
aandacht gegeven aan de milieueisen en 
wordt door middel van publicaties en 
trainingen de bewustwording bij opera-
tionele medewerkers verder gestimuleerd. 
Maar de normen voor de nachtelijke 
regels zijn dermate streng dat na het 
optreden van enkele afwijkingen er al 
geen ruimte meer is om binnen de norm te 
blijven.  
 
Een bijzondere omstandigheid blijft de 
problematiek van het gelijktijdig gebruik 
van twee parallelle startbanen, met name 
in noordelijke richting. Voor dit 
veiligheidsvraagstuk is nog geen 
oplossing gevonden die geen effect heeft 
op de milieunormen en/of op de 
(uur)capaciteit van de luchthaven 
Schiphol. Het aantal afwijkingen op regel 
6 zal daarom ook in 2006 negatief worden 
beïnvloed door de tijdelijke beheersmaat-
regel die nu gehanteerd wordt.  
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7. NOTEN  

1. Rapport Inspectie Verkeer en Waterstaat van 11 juli 2005, met kenmerk IVW/LuLu/05.540574 
2. Rapport “Werken aan de toekomst van Schiphol en de Regio”, deelrapport 2 “Het 

milieustelsel”, paragraaf 4.5 
3. Brief van Inspecteur-generaal Verkeer en Waterstaat, namens de Staatssecretaris van Verkeer 

en Waterstaat, kenmerk HDL/04.610039. 
4. Brief van 24 maart 2004, kenmerk LA 04/21668. 
5. Op grond van artikel 6 van het Europees Verdrag voor Rechten van de Mens, heeft de 

beschuldigde (LVNL) het recht om te zwijgen en het recht om zichzelf niet te incrimineren.  
6. Beslissing op bezwaar van 8 september 2004, kenmerk: DL/SB/04.520478. 
7. Rapportages gebruiksjaar 2005: 

09-12-2004: rapportageperiode  01-11-2004 t/m  14-11-2004 
22-12-2004: rapportageperiode  01-11-2004 t/m  05-12-2004 
12-01-2005: rapportageperiode  01-11-2004 t/m  19-12-2004 
17-01-2005: rapportageperiode  01-11-2004 t/m  02-01-2005  
27-01-2005: rapportageperiode  01-11-2004 t/m  16-01-2005 
21-02-2005: rapportageperiode  01-11-2004 t/m  30-01-2005 
08-03-2005: rapportageperiode  01-11-2004 t/m  13-02-2005 
23-03-2005: rapportageperiode  01-11-2004 t/m  20-02-2005 
14-04-2005: rapportageperiode  01-11-2004 t/m  20-03-2005 
04-05-2005: rapportageperiode  01-11-2004 t/m  03-04-2005 
04-05-2005: rapportageperiode  01-11-2004 t/m  24-04-2005 
31-05-2005: rapportageperiode  01-11-2004 t/m  08-05-2005 
08-06-2005: rapportageperiode  01-11-2004 t/m  15-05-2005 
28-06-2005: rapportageperiode  01-11-2004 t/m  04-06-2005 
21-07-2005: rapportageperiode  01-11-2004 t/m  03-07-2005 
22-08-2005: rapportageperiode  01-11-2004 t/m  17-07-2005 
30-08-2005: rapportageperiode  01-11-2004 t/m  31-07-2005 
23-09-2005: rapportageperiode  01-11-2004 t/m  21-08-2005 
13-10-2005: rapportageperiode  01-11-2004 t/m  18-09-2005 
14-11-2005: rapportageperiode  01-11-2004 t/m  31-10-2005 
De rapportages zijn verkrijgbaar bij: Luchtverkeersleiding Nederland, Afdeling CD&MS, 
Postbus 75200, 1117 ZT Luchthaven Schiphol. 

8. Naderingsverkeersgebied Schiphol: Schiphol TMA (Terminal Control Area). 
9. Artikel 3.1.1 lid 3 en Artikel 3.1.2 lid 2 van het LVB. 
10. Wet luchtvaart Artikel 8.20/8.21. 
11. Artikel 3.1.2 van het LVB. 
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8. GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
ATC Air Traffic Control the Netherlands 
DGL Directoraat-generaal Luchtvaart 
FL Flight level 
ft Feet 
ILS Instrument landing system 
IVW Inspectie Verkeer en Waterstaat 
LVB Luchthavenverkeerbesluit 
LVNL Luchtverkeersleiding Nederland 
RMI Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol 
RNAV Area navigation 
SID Standard Instrument Departure 
TMA Terminal control area 
VEMMIS Veiligheid, efficiency, milieu managementinformatiesysteem 
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