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Naar aanleiding van uw schrijven van 5 oktober 2021, betreffende het Onderzoeksrapport vestigingseisen
grondafhandeling, berichten wij u het volgende.

NLR herkent zich niet in het signaal dat u ontvangen heeft.

Het doel van het onderzoek was het kunnen doen van een uitspraak over de mogelijkheden voor het stellen van
sociale vestigingseisen, bezien in samenhang met de vliegveiligheid, aan grondafhandelingsorganisaties die werkzaam
zijn op Schiphol airside.

Het onderzoek naar de veiligheidscultuur was niet het uiteindelijke doel van de studie. In de loop van de studie werd
duidelijk dat gedetailleerd inzicht in de mate van veiligheidscultuur niet zou bijdragen aan het beantwoorden van de
onderzoeksvraag. Om die reden is besloten af te zien van het veiligheidscultuuronderzoek. Deze wijziging in de
onderzoeksaanpak is destijds in goed overleg met u als opdrachtgever afgesproken.

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag was het nodig om vast te stellen of sociale vestigingseisen de
veiligheids9;!.IJ:JJ� of de mate van veiligheidscultuur een invloed heeft op de vliegveiligheid.
NL afu is nog steeds van mening,9/t beide vragen in het rapport met voldoende onderbouwing zijn beantwoord,
onder dat er een veiligheids�efmeting uitgevoerd is. NLR ziet dus geen aanleiding om het rapport aan te passen

of te herzien.
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Ir. Michel A.G. Peten
Algemeen Directeur 
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