
Besmettingen luchthavenbeveiliging 
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Bespreking en conclusies 
FNV Schiphol heeft sinds de uitbraak van Covid-19 herhaaldelijk aan de bel moeten trekken over 

tekortschietende maatregelen om Schipholwerkers en passagiers te beschermen tegen besmetting. 

Dit heeft onder meer geleid tot ingrijpen door de Veiligheidsregio Haarlemmermeer en door de 

Inspectie SZW. 

Volgens Schiphol zijn er van de 5.000 beveiligers op de luchthaven ongeveer dertig besmet geraakt 

met het coronavirus sinds 12 maart. “Het personeel meldt het de werkgever - in dit geval het 

beveiligingsbedrijf - als ze positief getest zijn op het coronavirus. We vertrouwen erop dat deze 

getallen kloppen.”1  

FNV Schiphol heeft een peiling gehouden onder ruim 150 Schipholbeveiligers. Daarnaast hebben we 

(internationale) bevindingen in kaart gebracht. De conclusie is dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het 

door Schiphol genoemde aantal een reëel en volledig beeld geeft van de besmettingen die zich 

hebben voortgedaan onder beveiligers op de luchthaven.  

Schiphol vormt een schakel tussen risicogebieden in Europa en daarom moet alles op alles worden 

gezet om besmettingen tegen te gaan. Dat vereist een open bedrijfscultuur waarin werkers zich vrij 

voelen om gezondheidsklachten te melden, en waarin de werkgever adequaat op zulke meldingen 

reageert. Uit sommige reacties van Schipholbeveiligers komt het beeld naar voren dat werkgevers 

signalen over besmettingen juist wegmoffelen en dat werkers druk ervaren om door te blijven 

werken als ze klachten hebben. Als dat beeld klopt, dan is dat ernstig. 

Om onnodige besmettingsrisico’s tegen te gaan en om de gezondheid van beveiligers en passagiers 

te beschermen zijn de volgende maatregelen nodig: 

 Schiphol dient een onderzoek in te stellen naar het werkelijke aantal besmettingen met het 

coronavirus onder beveiligingspersoneel en andere Schipholwerkers. 

 Schiphol dient een onderzoek in te stellen naar de naleving van coronavoorschriften door 

beveiligingsbedrijven en naar de bedrijfscultuur in relatie met besmettingsrisico’s. Daarbij moet 

ook aandacht worden besteed aan de vraag in hoeverre de (door Schiphol opgevoerde) 

concurrentiedruk tussen beveiligingsbedrijven een negatief effect heeft op de bedrijfscultuur en 

de omgang met besmettingsrisico’s. 

 Schipholwerkers moeten in de gelegenheid worden gesteld om zich snel te laten testen, in hun 

woonplaats en desgewenst ook op de luchthaven zelf. Dit betekent dat de teststraat op Schiphol 

heropend moet worden. 

Achtergrond 
Schiphol meldt dat in totaal ongeveer dertig van de vijfduizend Schipholbeveiligers besmet zouden 

zijn geraakt met het coronavirus sinds 12 maart. Dat komt neer op 0,6%. Navraag bij 

beveiligingsbedrijven heeft voor ons niet duidelijk gemaakt hoe dit getal is opgebouwd. 

                                                           
1 Doron Sajet, FNV: Schiphol liegt over aantal coronabesmettingen. NH Nieuws, 7 oktober 2020. 



Het RIVM meldt op basis van gegevens van de GGD’en een totaal van bijna 190 duizend Covid-19 

patiënten in Nederland.2 Dat komt neer op 1,1% van de bevolking. Dit betreft uitsluitend mensen die 

getest zijn; er moet rekening mee worden gehouden dat het werkelijke aandeel besmettingen hoger 

ligt. De Pienter Coronastudie laat op basis van bloedonderzoek zien welk deel van de Nederlandse 

bevolking het coronavirus heeft gehad en antistoffen heeft opgebouwd. In april-mei was dat iets 

minder dan 3%; twee maanden later was dat opgelopen tot 4%.3 Sindsdien zijn we weer een aantal 

maanden verder en zullen er nieuwe besmettingen bij zijn gekomen. 

Schipholbeveiligers komen in contact met grote aantallen passagiers. Bij het fouilleren kan geen 

anderhalve meter afstand worden gehouden. De verstrekking van beschermende middelen kwam 

langzaam op gang. Om al deze redenen moet er rekening mee worden gehouden dat deze 

beroepsgroep een verhoogd risico loopt om besmet te raken. 

Uit het buitenland zijn er inderdaad aanwijzingen dat (luchthaven-) beveiligers een verhoogd risico 

lopen om met het coronavirus besmet te raken. 

In de VS is de TSA verantwoordelijk voor de luchthavenbeveiliging. Onder screening officers van de 

TSA op luchthavens zijn er bijna tweeduizend bevestigde gevallen.4 De TSA heeft in totaal ongeveer 

50 duizend security officers in dienst.5 In juli heeft de TSA aanvullende maatregelen genomen om 

besmettingen tegen te gaan. Beveiligers dragen niet alleen gezichtsmaskers maar ook face shields en 

na elke interactie worden schone handschoenen aangedaan of de handschoenen gereinigd.6 

Uit onderzoek in Engeland en Wales blijkt dat de sterfte door Covid-19 hoog ligt in dienstverlenende 

beroepen zoals schoonmaker en beveiliger. Beveiligers horen tot de beroepen met het hoogste 

gestandaardiseeerde aantal Covid-19-doden.7 

Ervaringen Schipholbeveiligers 
Ruim 150 Schipholbeveiligers hebben deelgenomen aan een peiling waarin is gevraagd naar een 

reactie op de schatting van het aantal coronabesmettingen. De onderstaande grafiek laat de 

resultaten zien: 

 

 

Ongeveer zeven op de tien respondenten denken dat de gepubliceerde besmettingscijfers niet 

kloppen. 

                                                           
2 Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland. RIVM, 13 oktober 2020. 
3 https://www.rivm.nl/pienter-corona-studie/resultaten 
4 https://www.tsa.gov/coronavirus 
5 Factsheet TSA by the numbers, februari 2020. 
6 Suzanne Rowan Kelleher, TSA Officers At 31 U.S. Airports Tested Positive For Covid-19 In Past 2 Weeks. 
Forbes, 21 september 2020. 
7 Office for National Statistics, Coronavirus (COVID-19) related deaths by occupation, England and Wales. 26 
juni 2020. 



Veel respondenten hebben hun antwoord toegelicht, wat kan worden opgevat als signaal dat het 

onderwerp sterk leeft. Hieronder worden deze reacties samengevat. 

 

Sommige beveiligers delen eigen ervaringen en waarnemingen. Enkele voorbeelden: 

ik heb corona in April gehad heel erg  een colega waar ik het mogelijk van gehad heb is er aan 
overlenden  
 
Heb zelf al meer dan 10 collega's waarvan ik weet dat ze besmet zijn geweest. 
 
Ik heb zelf een mail gekregen dat ik met een collega op de check heb gestaan die positief bevonden 
was. Ik heb toen contact opgenomen met een leidinggevende hoe de verdere procedure hierin was. 
In dat gesprek is de opmerking gemaakt dat er veel besmettingen zijn of zijn geweest. 
 
Veel collega's waren langere periode afwezig en dan eerstvolgende keer dat ik ze zag te horen 
krijgen dat ze positief getest waren op corona 
 
Ik ben ervan overtuigd dat er meer besmettingen zijn aangezien ik bij [bedrijf] zeker al 10 collega’s 
ken die besmet zijn of zijn geweest en dan kom ik nog niet eens alle collega’s tegen en hoor ik niet 
alles 
 
Ik ben wrsl. via een collega besmet geraakt […]. Die collega is later naar huis gestuurd met 
benauwdheid, we zaten dicht op elkaar net veel hoestende collega’s in een kleine lounge. We 
werkten onbeschermd.  

 

Verschillende respondenten stellen dat de bevestigde gevallen niet het complete beeld geven van 

het totale aantal besmettingen, onder meer omdat niet altijd getest is.  

Er is in de eerste maanden van Corona totaal NIET getest.  Dus zieke collega's konden Corona 
hebben, maar niet getest,dus zullen we het nooit weten. 
 
Heel veel mensen met milde klachten zijn nooit getest. Hoeveel mensen hebben ongemerkt corona 
gehad???? 

 

Uit sommige reacties komt het beeld naar voren dat signalen over besmettingen onvoldoende 

serieus worden genomen. 

Als mensen aangeven dat ze vermoeden dat ze besmet zijn of een gezinslid word er doodleuk 
gevraagd of ze dan op een post willen zitten waar het rustig is in plaats van de verplichte stappen 
te nemen tot testen en quarantaine.   
 
Er zijn zat collega’s die thuis iemand hebben die volgens de richtlijn thuis moeten blijven en ze.laten 
deze mensen gewoon komen 
 
Als je belt om thuis te blijven tijdens klachten van neus of koorts en je hebt een corona test geplant 
moet je eerst werken totdat de uitslag bekend is.    In dit geval kom je in het ergste geval met meer 
dan 100 man per dag in aanraking en dan je eigen collega's nog niet meegerekend. 
 



Denk dat de bedrijven op schiphol niet correct de cijfers neerzetten, er wordt bij ons bedrijf 
[gezegd] dat je gewoon door kunt werken  als je op de uitslagen  wacht van de carona test. 
 
Hele dag gewerkt met iemand die later corona bleek te hebben... Gewoon doorwerken tenzij [je] 
klachten krijgt... Als collega's coronaverschijnselen hebben moeten ze komen werken ivm vitaal 
beroep. 
 
Als collegas verkouden zijn keelpijn of andere klachten. Wordt door de duty managers gezegd: je 
kan andere werkzaamheden uitvoeren of je kan even proberen. Als het toch niet gaat kom je weer 
terug melden. 

 

Verder zijn er klachten over de manier waarop Schiphol en de beveiligingsbedrijven communiceren 

over het onderwerp: 

Schiphol is afhankelijk van de informatie die door de beveiligingsbedrijven wordt aangeleverd. Zijn 
die aangeleverde gegevens wel correct? 
 
Ik heb ook sterk het idee dat er niet eerlijk gecommuniceerd wordt wat betreft de Corona 
meldingen zowel binnen het bedrijf als op Schiphol. Ik heb zelf in maart thuisgezeten ivm Corona. 
 
Niet alleen schiphol liegt ook de beveiligingsbedrijven zelf ([bedrijf]) verzwijgen besmettingen 
bewust op de werkvloer zodat ze geen gaten hebben in de operatie.  
 
Ik denk niet want met de eerste golf was ik heel verkouden en toen moest ik op kantoor komen en 
vonden ze het bij mijn bedrijf niet verstandig dat ik het met collega's hadt gemeld waar mee ik 
hadt gewerkt. Dus ik denk dat veel wel still gehouden word. 
 
Is totale onzin er zijn genoeg zieke collega’s.  Dit word idd stil gehouden ook in het bedrijf waar ik 
zit. Je moet via via horen dat een collega positief getest is. Terwijl dit openbaar gemaakt moet 
worden ivm verdere verspreidingen want misschien heb ik wel nauw contact gehad met die ene 
collega. 
 
Binnnen ons bedrijf wordt er vanuit de werkgever niks gecommuniceerd over besmette collega's die 
er wel degelijk zijn. 

 


