
            
 

               
 

Dwarslaesie Organisatie Nederland  | Stationsweg 6b  | 3862 CG Nijkerk|  
 

 

 

Contactpersoon: 

     Jos Dekkers 

06 06-51891540  

voorzitter@dwarslaesie.nl 

 
 
Birgit Otto, Executive Vice President & COO  
André van den Berg, CCO 
Luchthaven Schiphol 
Postbus 7501 
1118 ZG Schiphol  
 
 
  
Datum : 28 maart 2017 

Onderwerp : Afhandeling en vervoer rolstoelen 
 

 

Geachte mevrouw Otto, 
Geachte heer Van den Berg, 
 
Van 14 t/m 16 maart jl. vond in de RAI de Passenger Terminal Expo 2017 plaats, met 
een prominente rol voor Schiphol. Eén van de thema’s betrof de verdere verbetering 
van de dienstverlening aan de klanten, de customer service. 
 
Hierbij werd door ons één thema pijnlijk gemist: maatregelen van Schiphol om het 
grote aantal beschadigingen aan rolstoelen in de luchtvaart drastisch terug te dringen. 
Rolstoelen kunnen niet mee de cabine in; zij worden vervoerd in de bagageruimte. 
Tijdens de afhandeling op de luchthaven en bij het laden en lossen in de vliegtuigen 
raken zij regelmatig zo ernstig beschadigd, dat ze bij aankomst niet of nog maar zeer 
gebrekkig te gebruiken zijn. 
 
Het gaat hier vaak om passagiers die voor hun mobiliteit volledig van hun rolstoel 
afhankelijk zijn. Een beschadigde rolstoel betekent dan ook dat zij op zo’n moment 
letterlijk geen kant meer op kunnen. Het grote leed van ‘na aankomst op de 
luchthaven niet verder kunnen’ behoeft hier geen verdere toelichting, nemen wij aan. 
 
Er zijn al geruime tijd speciale rolstoelkoffers op de markt, die in veel gevallen een 
goede bescherming bieden. Sommige luchtvaartmaatschappijen en luchthavens 
bieden deze, al dan niet tegen vergoeding, aan. Wij betreuren het zeer, dat Schiphol 
ontbreekt op deze lijst. Dit, in tegenstelling tot bijv. veel luchthavens in Duitsland, 
Frankrijk, Spanje en de Scandinavische landen. 
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Om rolstoelgebruikers een state-of-the-art bescherming te bieden, ongeacht met 
welke maatschappij zij vliegen, roepen wij Schiphol op om:  
1. rolstoelkoffers voortaan beschikbaar te stellen voor alle passagiers die rolstoel 
gebonden zijn 
2. het initiatief te nemen om te bewerkstelligen dat zoveel mogelijk luchthavens, 
voor zover ze dit nog niet doen, dezelfde service gaan bieden. 
 
Eerdere en recente correspondentie en contacten met uw PRM (Passengers with 
Reduced Mobility) Service Owner hebben helaas niet geleid tot een verbetering van de 
situatie. Wij waarderen dat u in uw periodiek overleg met de airlines en afhandelaren 
wijst op het belang van het zorgvuldig inladen en uitladen van de rolstoelen, maar wij 
verwachten van u dat u in aanvulling daarop ook bovenstaande maatregelen neemt. 
Daarom heeft Dwarslaesie Organisatie Nederland op 13 maart jl. hiervoor ook 
aandacht gevraagd in De Telegraaf.  
 
Naast mensen met een dwarslaesie worden nog veel rolstoel gebonden personen, 
bijvoorbeeld mensen met een spierziekte of spina bifida, door dit probleem geraakt. 
De ratificatie, begin vorig, jaar van het VN Verdrag voor mensen met een beperking 
en de aanpassing van de Wet gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken 
houden in, dat vanaf 1 januari 2017 gelijke behandeling o.a. bij de toegankelijkheid 
van vervoersvoorzieningen de norm wordt. Vandaar dat wij u verzoeken om op zo kort 
mogelijke termijn met ons in gesprek te gaan over bovenstaande oproep aan u. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
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Jos Dekkers, Voorzitter                                         Illya Soffer, Directeur 
 

                                                                                                 
Vereniging Spierziekten Nederland                         BOSK 
Marcel Timmen, Directeur                                     Martijn Klem, Directeur 
 


