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NIEUW 2021 
Overlast/klacht vliegverkeer Schiphol melden, zowel via PC, Mac of 
Smartphone. 
 

Woord vooraf. 
 
Motivatie. 
Het is in mijn opinie met de vernieuwde website lastiger gemaakt om 
klachten online te melden omdat je meer moet invullen/schrijven (open 
vragen). Ik hoop dat deze handleiding hierbij de nodige hulp kan bieden. 
De motivatie om klachten zoveel mogelijk wel te (blijven) melden is dat deze 
overlast in onze wijk wordt geregistreerd. Hoewel hier nu geen directe 
sancties tegenover staan wordt deze statistische informatie wel worden 
gebruikt in toekomstige prognoses en beslissingen.  
Realiseer je ook dat er in onze wijk geen (geluid)meetpunten staan voor 
Schiphol, op deze wijze is het makkelijker voor Schiphol om hier extra 
vluchten overheen te sturen zonder dat dit in de metingen terugkomt. Dit uit 
zich alleen in de klachten welke door ons (de bewoners) worden gemeld.  
Daarnaast zullen in Haven-Stad, grotendeels binnen de A10 aan weerszijden 
van het IJ zo'n 50.000 tot 70.000 mensen gaan wonen en deels ook hun 
werk zullen gaan uitoefenen. Dit gebied zal dus in de toekomst ook ontzien 
gaan worden (geen industriegebied meer) voor geluidsoverlast. Mogelijk wil 
Schiphol in de toekomst meer over onze wijk gaan vliegen. 
 
Bedenk je ook dat onze huizen niet Schiphol proof geluiddicht zijn 
geïsoleerd, dit is in verschillende aangrenzende gemeenten/plaatsen wel het 
geval terwijl bij ons de geluidsoverlast  binnenshuis in de wijk vaak 
nauwelijks minder dan aan de andere kant van deze “grens”. Als je van de 
grens één meter meer naar links/rechts/onder/boven verplaats heb je 
volgens deze grens geen last van Schiphol. Je huis hoeft dan niet Schiphol 
proof geluiddicht te worden geïsoleerd!   
 
Toekomstige ontwikkelingen. 

 Nieuwbouw hemhavens “Haven-Stad” (geen uitwijkmogelijkheden 
meer voor Schiphol dus kortere bocht) 

 Uitbreidingsdrang Schiphol > 500.000 vliegbewegingen (max t/m 
2020) bron: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtvaart/schiphol  dit jaar 
al ca 515.000! 
Zie ook de luchtvaartnota: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtvaart/nieuws/2020/05
/15/luchtvaartnota-nieuwe-koers-voor-de-toekomstige-ontwikkeling-
luchtvaart  

 Mogelijk wijziging nachtregime *) 
 
*) Het nachtregime (geen vliegbewegingen) is in het verleden opgerekt naar 
23.00 uur tot 6.00 uur en is nu van 22.30 uur tot 6.45 uur (proef van 2015 
en is voorlopig verlengd). 
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Gezondheid. 
Al deze zaken hebben direct gevolgen op onze gezondheid zoals een te kort 
aan slaap met bijbehorende stress of fijnstof dat in onze longen komt en 
opgenomen wordt in ons lichaam. 
 
Leefbaarheid 
Laten wij met zijn allen blijven waken voor een leefbare wijk. 
Toen wij hier zijn komen wonen waren wij natuurlijk wel bewust dat wij dicht 
bij Schiphol wonen, maar dat er ook grenzen zijn aan het toenemende 
luchtverkeer boven onze wijk. Je zult niemand horen over zo nu en dan een 
vliegtuig, of gedurende een korte periode maar wel als dit toeneemt met 
name in de avond/nacht/ochtend periode mogen wij terecht van ons laten 
horen!   
 
Wat is een Schiphol melding/klacht? 
Dit is iets waar jij hinder van ondervind zoals: 

 Wakker worden van een vliegtuig 
 Televisie/radio niet verstaan (harder zetten) 
 Niet rustig in de tuin kunnen genieten van de vogeltjes 
 Gesprek onderbroken 
 Angst van vliegtuigen of geluid hiervan 
 Ramen of deur dicht moeten doen i.v.m. vliegtuiggeluidsoverlast etc 

 
 
Laten wij beginnen! 
 
Voor het éénmalig registreren ga naar blz.3:  
1.0 Registreren (éénmalig) 
 
Als je al geregistreerd bent kun je direct naar blz.7:  
2.0 Overlast/klacht vliegverkeer Schiphol melden (account reeds 
aangemaakt) 
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1.0 Registreren (éénmalig) 

Voor het indienen van een klacht is een account nodig, hiervoor kun je je 
registreren op de website: www.bezoekbas.nl  

 
 
1.1 Registreren (éénmalig) 
Kies in de menubalk op de site voor “Vraag of klacht” 
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1.2 Kies Maak een account aan (éénmalig) 
Klik op “Maak account aan” 
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Aanmelden (éénmalig) vervolg 
Vul hier je gegevens in en gebruik een goed wachtwoord 
- Eventueel kun je je opgeven voor de nieuwsbrief, erg handig 
- Ga accoord met de voorwaarden (anders kun je niet verder) 
- Vergeet niet één klikje met de muis te geven op “Ik ben geen 
robot” 
- Vervolg met “Registreer” onderaan de pagina 
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1.3 Je krijgt daarna de volgende melding of een soortgelijke 
melding:  

Bevestig deze melding met OK 

 
 
 

1.4  Ga nu naar je mail postvak in (controleer ook de spamfolder): 
bevestig de registratie door op de link te klikken  
Hiermee heb je de registratie voltoord, met de opgegeven emailadres 
en wachtwoord kun je onder “Vragen en meldingen” inloggen en een 
klacht indienen, zie “2.0 Overlast/klacht vliegverkeer Schiphol melden 
(account reeds aangemaakt)” 
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2.0 Overlast/klacht vliegverkeer Schiphol melden (account reeds 
aangemaakt) 
Ga naar www.bezoekbas.nl  

 
 

2.1 Kies in de menubalk op de site voor “Vraag of klacht” 
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2.2 Vraag of klacht: 
Vul bij “Vragen en meldingen” je gegevens in die je bij het 
registreren hebt ingevoerd en vervolg daarna met inlogen (klik 
eventueel op “Onthoud mijn gegevens”). 
Eventueel kun je hier ook je wachtwoord herstellen.  
(Dit is handig als je al een in de oude website een account had, na 
wachtwoord herstellen kun je ook de oude meldingen weer zien!) 
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2.3 Vervolgen krijg je de keuze: 
Voor een klacht kies je “Ik heb een melding” en klik op volgende 

 
 

 
2.4 Melding doen, geef hier aan wat voor een melding je hebt: 

vaak zal de keuze “Ik heb een periodemelding” zijn (meerdere 
vliegtuigen), en klik op volgende 
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2.5 Periode melding,  
geef de datum in bij “Datum van overlast”, “Tijdstip van overlast”  de 
begin en eind tijd (dit kan dus ook bijna een hele dag zijn) en ga 
verder met “volgende”  
Je kunt hier ook meldingen achteraf invoeren tot twee weken terug! 

 
 

 



Onderwerp : Schiphol klacht op www.bezoekbas.nl Blz. 11/12 
Datum : 31-01-2021 (v3) 

 

Schiphol_klachten_melden_v03v.doc, gemaakt door fvb 
 

 
2.6 Afronden,  

vul bij “Oorzaak *” pull-down menu de ondervonden hinder aan wat 
jij ervaart, meestal zal dit “Geluid” zijn. 
Bij de “Suboorzaak” kun je kiezen uit Veiligheid/Milieu/Milieu & 
Veiligheid en is niet verplicht. 
In de “Omschrijving melding” heb ik drie voorbeelden aangegeven, 
dit kun je ook in je eigen woorden omschrijven. Niet verplicht maar 
wel handig om de motivatie te vermelden: 
- Slaap verstoring door overvliegende vliegtuigen  
- TV/Radio niet verstaan (in huis) door overvliegende vliegtuigen  
- Gesprek onderbroken (in huis of tuin) door overvliegende 
vliegtuigen 
Wanneer je dit hebt ingevuld voltooi je de melding met “Verstuur”. 
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2.7 Vervolgens de bevestiging, sluit dit bedankje met het kruisje: 

 

 
 

2.8 Daarna kom je terug bij “Melding of vraag” 
Nu kun je een nieuwe melding doen, een vraag stellen, verder kijken 
op de site, uitloggen of sluiten 

 
 
Succes en alvast bedankt voor het melden van de klachten/overlast! 


