
1. Fiche Grondafhandeling van 20 september 2021

1.1. Achtergrond 
• Grondafhandeling vormt een essentiële schakel in de luchtvaartketen, zonder

grondafhandeling kan er niet gevlogen worden. Wereldwijd is de grondafhandeling een
sector met forse concurrentie en krappe marges. In Europa is in principe sprake van een
vrije markt voor grondafhandeling. Op Schiphol heeft dat ertoe geleid dat er in vergelijking
met andere Europese luchthavens een relatief groot aantal grondafhandelingsbedrijven
actief is, die elkaar beconcurreren.

• Door het grote aantal afhandelingsbedrijven is er veel concurrentie. Dat is gunstig voor de
luchtvaartmaatschappijen die moeten betalen voor de afhandelingsdiensten. Tegelijkertijd
kan het leiden tot een hogere werkdruk, minder aandacht voor kwaliteit en wordt het
drukker op en rond de platforms. De minister van IenW wordt hier om verschillende
redenen politiek op aangesproken.

• De positie van werknemers bij grondafhandelaren op Schiphol komt regelmatig terug in
het politieke debat. Daarbij wordt met name aandacht gevraagd voor de
arbeidsomstandigheden en de positie van de werknemers. Vakbond FNV trekt hierin samen
op met Kamerleden van onder meer SP en PvdA. In de campagne van FNV is de afgelopen
jaren naar voren gebracht dat de vliegveiligheid in het geding zou zijn door slechte
arbeidsomstandigheden. Aangezien iedereen voor veiligheid staat, is deze stelling in het
debat een steeds grotere rol gaan spelen.

• In de zomer van 2020 is een motie van Laçin (SP) en Kuiken (PvdA) aangenomen waarin
de regering wordt verzocht de mogelijkheden voor het stellen van sociale vestigingseisen
te onderzoeken. Het onderzoek n.a.v. deze motie is in juli 2021 afgerond en wordt in
september 2021 naar de TK gestuurd.

1.2. Waar komen we vandaan? 
• In 2018 heeft NLR in opdracht van het ministerie onderzocht de gevolgen van groei voor

de veiligheid op Schiphol integraal onderzocht. Uit die eerste Integrale Veiligheidsanalyse
(2018) kwam onder meer naar voren dat een groter aantal bewegingen op het platform
zou kunnen leiden tot meer schades tijdens de afhandelingen van vliegtuigen aan de gate.

• Toen in het voorjaar van 2020 door COVID-19 het aantal vluchten fors afnam, kwamen de
op Schiphol actieve grondafhandelingsbedrijven direct in de problemen. In de periode dat
de steunpakketten nog in ontwikkeling waren, klopten de bedrijven al aan bij de minister
van IenW voor extra steun (€ 25 miljoen), onder meer om de banen van alle circa 3000
werknemers te kunnen behouden. Dit verzoek is destijds niet toegekend, met verwijzing
naar de generieke steunpakketten. Uiteindelijk zijn de bedrijven met de NOW en hulp van
hun buitenlandse moederbedrijven overeind gehouden.

• Het beperkte aantal vluchten door COVID-19 heeft er toe geleid de meeste bedrijven hun
medewerkers in de flexibele schil hebben ontslagen. Daardoor ontstonden afgelopen zomer
personeelstekorten en zijn vluchten zonder bagage vertrokken.

1.3. Waar staan we nu? 
• In de IVA uit 2018 is door NLR een aantal maatregelen voorgesteld om drukte op het

platform te verminderen. Denk daarbij aan het beperken van het aantal toegestane
afhandelaren, het toewijzen van vaste gates aan afhandelaren of het invoeren van pooling
van materieel. Schiphol is met pooling (delen) van materieel aan de slag gegaan. Denk
daarbij aan het delen van trappen, karren en ander materieel dat niet meer van gate naar
gate gesleept hoeft te worden. Dit proces is door juridische complicaties en de coronacrisis
nog niet van de grond gekomen.

• In het recente onderzoeksrapport van NLR, Ecorys en de Universiteit Leiden wordt
geconcludeerd dat het stellen van sociale vestigingseisen juridisch gezien mogelijk is
sociale wetgeving en veiligheidseisen te handhaven. Daarbij gelden wel strenge
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voorwaarden om het vrije verkeer van diensten in de EU zo min mogelijk te beperken.  
De onderzoekers bevelen aan eerst in te zetten op het verbeteren van de 
veiligheidscultuur en meldingsbereidheid, het toevoegen van operationele standaarden en 
het verbeteren van de arbeidsomstandigheden via het afsluiten van een sector CAO 
voordat wordt overgegaan tot het stellen van sociale eisen of het beperken van het aantal 
aanbieders.  

1.4. Waar gaan we naar toe? 
• Zowel vanuit FNV als vanuit Schiphol wordt verzocht het aantal grondafhandelaren te

beperken. Hoewel de Europese regelgeving uitgaat van een zoveel mogelijk vrije markt,
heeft u heeft op basis van de Europese grondafhandelingsrichting de bevoegdheid om het
aantal aanbieders te beperken tot minimaal twee. Diezelfde richtlijn schrijft echter wel
voor dat dit via een aanbestedingsprocedure dient te verlopen. Daarmee worden de
luchtvaartmaatschappijen als directe opdrachtgevers op meer afstand geplaatst en moeten
de bestaande afhandelingsbedrijven met elkaar de concurrentie aan om een beperkt aantal
plekken. Belangrijke vraag daarbij is in hoeverre een dergelijke stap bestaande problemen
zou kunnen oplossen.

1.5. Feiten en cijfers 
KLM bekleedt in deze sector een aparte positie. Alle vluchten van KLM en Skyteam 
partners als Air France en Delta worden namelijk door de KLM Ground services (een 
onderdeel van KLM) bediend. Daarmee heeft KLM circa de helft van de markt voor 
grondafhandeling op Schiphol in handen. De afhandeling van de overige vluchten wordt 
verzorgd door een vijftal andere bedrijven (Menzies, Aviapartner, Dnata, Swissport en 
Viggo). Omdat ook de activiteiten van Axxicom (begeleiding van minder mobiele 
passagiers) en WFS (vrachtafhandeling) tot grondafhandeling gerekend kunnen worden, 
spreekt FNV steevast over 8 aanbieders.  

1.6. Krachtenveld 
• Vakbond FNV speelt een belangrijke rol in dit dossier. In hun strijd voor betere

arbeidsvoorwaarden voor de werknemers grijpen ze verschillende argumenten (zoals
vliegveiligheid) aan. Daarom is in het onderzoek van NLR, Ecorys en de Universiteit Leiden
ook de link tussen vliegveiligheid en arbeidsomstandigheden onderzocht. Op basis van
data-analyse concluderen de onderzoekers dat het op Schiphol zelden voorkomt dat
vliegtuigen vertrekken met schade die is veroorzaakt tijdens het grondproces en
vervolgens niet gemeld en gerepareerd is. Op basis van de data hebben onderzoekers
geen relatie aan kunnen tonen tussen voorvallen enerzijds en situatie waarin dat voorval
zich voordeed anderzijds. FNV heeft zich tot het laatste moment verzet tegen de
totstandkoming en opzet van het onderzoek.

• Op het vlak van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden is primair uw collega van
SZW verantwoordelijk. Vanuit SZW wordt echter aangegeven dat er geen signalen van
misstanden (overtreding sociale wetten) zijn en dat het werkgevers, werknemers en
vakbonden vrij staat te onderhandelen over betere afspraken in een CAO. Daarmee is er
voor SZW geen noodzaak actief in te grijpen in deze sector.

• Het ministerie van Financiën heeft als aandeelhouder van Schiphol ook een rol. Schiphol
heeft als bedrijf echter geen contractuele relatie met grondafhandelaren (in tegenstelling
tot bij de beveiliging en schoonmaak). 

• Zowel ILT en de ISZW zijn toezichthouders op Schiphol. ISZW ziet vooral toe op
arbeidsomstandigheden terwijl ILT gaat over vliegveiligheid. Er is op Europees niveau een
verordening voor de veiligheid van grondafhandeling in ontwikkeling waarbij de ILT direct
toezicht kan gaan houden op de grondafhandelingsbedrijven en hun activiteiten.

• Op Europees niveau is er al geruime tijd aandacht voor luchtvaartveiligheid en de
grondafhandeling en zijn er Europese richtlijnen in de maak. Het ontbreken van deze
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regels maakt dat slechts beperkte handhaving plaats kan vinden op de bedrijven in de 
afhandelingssector. 

34



Pagina 1 van 4 

Ministerie van 
Infrastructuur en 
Waterstaat 

Rijnstraat 8 
2515 XP  Den Haag 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

T   070-456 0000 
F   070-456 1111 

Ons kenmerk 
IENW/BSK-2021/56206 

Uw kenmerk 

2021Z03052 

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Binnenhof 4 
2513 AA  DEN HAAG 

Datum 
Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Laçin (SP) over 

het bericht dat de FNV met stakingen dreigt op Schiphol 
 

Geachte voorzitter, 

Hierbij treft u mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de 
antwoorden van op de vragen van het Kamerlid Laçin (SP) over het bericht dat de 
FNV met stakingen dreigt op Schiphol (ingezonden 12 februari 2021).  

Vraag 1 
Wat is uw reactie op het bericht dat de FNV met stakingen dreigt op Schiphol? 

Antwoord 1 
Ik heb kennisgenomen van dit bericht. Op grond van het Europees Sociaal 
Handvest (ESH) hebben werkgevers en werknemers in Nederland in geval van een 
belangengeschil het recht om collectief op te treden. Zo kunnen vakbonden 
werkonderbrekingen inzetten om op te komen voor de belangen van werknemers.  

Vraag 2 
Wat vindt u van het feit dat op Schiphol inmiddels acht afhandelaars van bagage 
actief zijn? Beschouwt u dit als een gezonde situatie? 

Antwoord 2 
Met Aviapartner, Dnata, KLM, Menzies, Swissport en sinds kort Viggo zijn er op 
Schiphol zes bedrijven actief in de afhandeling van bagage. WFS vervoert wel 
goederen over het platform, maar geen bagage van passagiers. De 
werkzaamheden van Axxicom beperken zich tot het begeleiden van zogeheten 
Passengers with Reduced Mobility (PRM).  
Tijdens het debat over vliegveiligheid eind vorig jaar heb ik al aangegeven dat het 
grote aantal afhandelaren een opmerkelijke situatie is. Daarbij heb ik ook 
aangegeven dat iedere nieuwe afhandelaar aan alle daarvoor geldende eisen en 
regels moet voldoen, waaronder ook de regels met betrekking tot veiligheid.  

Naar aanleiding van een motie van de leden Laçin en Kuiken1, ben ik een 
onderzoek gestart naar de noodzaak en mogelijkheid om sociale vestigingseisen te 
stellen aan grondafhandelaren die werkzaam zijn op airside op Schiphol. Daarbij 
zal in kaart worden gebracht hoe de (veiligheids)situatie is en wordt bekeken in 

1 Kamerstuk II 2019/20, 31936, nr. 778 
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hoeverre het stellen van sociale vestigingseisen die situatie kan verbeteren. Dit 
met als doel een positief effect op de vliegveiligheid waar ik als minister van 
Infrastructuur en Waterstaat voor verantwoordelijk ben. 

De onderzoeksresultaten worden in het voorjaar verwacht. Op basis van de 
onderzoeksresultaten wordt bezien of wijzigingen in beleid en/of met betrekking 
tot de verantwoordelijkheidsverdeling noodzakelijk en wenselijk zijn.  

Vraag 3 
Hoe komt het dat op andere grote Europese luchthavens veel minder afhandelaars 
actief zijn, terwijl Schiphol stelt dat Europese regels ervoor zorgen dat ze met elke 
nieuwe afhandelaar in zee moeten gaan? 

Antwoord 3 
De situatie op andere, vergelijkbare internationale airports in Europa, zal ook 
worden meegenomen in voornoemd onderzoek. 

Vraag 4 
Erkent u dat Schiphol in haar reactie aangeeft dat het maximeren van het aantal 
afhandelaars of andere aanbestede diensten een keuze is die door het kabinet 
gemaakt moet worden, terwijl u steevast in debatten naar de luchthaven verwijst? 
Bent u bereid om alsnog de handschoen op te pakken en een maximum te stellen 
aan het aantal bedrijven dat gecontracteerd kan worden voor diensten op 
Schiphol? Kunt u uw antwoord uitgebreid toelichten? 

Antwoord 4 
Voor grondafhandelingsdiensten is er binnen de EU een vrije markt op basis van 
de Europese Richtlijn 1996/67/EG2. Momenteel loopt in EU verband een 
evaluatietraject van deze richtlijn waarbij ook consultatie van belanghebbenden 
plaatsvindt.  
Inmiddels heb ik, zoals hierboven aangegeven, opdracht gegeven voor een 
onderzoek naar de mogelijkheden voor het instellen van sociale vestigingseisen 
voor grondafhandelaren, waaronder ook het beperken van het aantal 
afhandelaren. Het beperken van de vrije markt moet echter goed onderbouwd 
worden. Daarom wordt in het onderzoek betrokken of er gerede aanleiding bestaat 
tot het beperken van aantal afhandelaren op het terrein van de vliegveiligheid. U 
zult begrijpen dat ik eerst de uitkomsten van het onderzoek afwacht, alvorens 
wordt besloten om al dan niet in te grijpen.  

Vraag 5 
Wat vindt u van het feit dat werknemers die van het ene naar het andere 
beveiligingsbedrijf moeten overstappen, erop achteruitgaan in loon? 

Antwoord 5 
In het algemeen geldt dat wanneer een opdrachtgever werkzaamheden 
uitbesteedt aan een andere opdrachtnemer, het deze nieuwe opdrachtnemer 
vrijstaat om de betreffende werknemers een arbeidsovereenkomst aan te bieden 
met andere arbeidsvoorwaarden (rekening houdend met de eventueel van 
toepassing zijnde cao). Dat kan anders zijn wanneer de overgang van de 
werkzaamheden van de ene naar de andere opdrachtnemer te kwalificeren zijn als 

2 Richtlijn 96/67/EG van de Raad van 15 oktober 1996 betreffende de toegang tot de 
grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de Gemeenschap, Publicatieblad Nr. L 272 
van 25/10/1996 blz. 0036 - 0045 
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‘overgang van onderneming’. In dat geval bepaalt de wet dat de werknemers in 
dienst treden bij de nieuwe opdrachtnemer met behoud van arbeidsvoorwaarden. 
Of er sprake is van overgang van onderneming wordt bepaald door de specifieke 
omstandigheden van het geval. Het is niet aan mij om dat te beoordelen. Als 
partijen daarover van mening verschillen is het aan de rechter om daar een 
uitspraak over te doen.  

Vraag 6 
Bent u het eens met de stelling dat dergelijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden 
ervoor zorgt dat de rekening van zaken als spotgoedkope vliegtickets maar ook de 
coronacrisis bij de werknemers komt te liggen? Kunt u uw antwoord toelichten? 

Antwoord 6 
Gelet op het voorgaande is het de vraag of sprake is van de genoemde 
concurrentie op arbeidsvoorwaarden. In het algemeen is het de 
verantwoordelijkheid van ondernemingen en werkgevers om samen met hun 
opdrachtnemers en werknemers de arbeidsvoorwaarden binnen een bedrijf of 
sector vorm te geven. Zij zullen zich daarbij uiteraard moeten houden aan de wet 
en de eventueel van toepassing zijnde cao. Het is daarnaast aan de betrokken 
werkgevers(organisaties) en werknemersorganisaties om te bepalen welke 
factoren en in welke mate die factoren meespelen bij het maken van afspraken 
over arbeidsvoorwaarden. Welk verband er zou zijn tussen de afspraken over 
arbeidsvoorwaarden en de prijs van vliegtickets en de coronacrisis kan ik niet 
beoordelen.   

Vraag 7 
Welke gevolgen heeft deze race naar beneden voor de veiligheid van de 
luchthaven? 

Antwoord 7 
Zie mijn antwoord op vraag 2. 

Vraag 8 
Deelt u de mening dat werknemers een leefbaar loon van €14 per uur moeten 
verdienen en uitzicht moeten hebben op een vast contract? Zo ja, hoe gaat u 
ervoor zorgen dat dit op Schiphol geregeld wordt? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 8 
De verantwoordelijkheid voor goede arbeidsvoorwaarden ligt primair bij de 
bedrijven die het personeel in dienst hebben. Daarnaast kunnen 
werkgevers(organisaties) en vakbonden in collectieve arbeidsovereenkomsten 
afspraken maken over onder andere het loon en contractvormen, zowel op 
ondernemings- als op bedrijfstakniveau. De overheid kan daar niet in treden.  

Vraag 9 
Hoever staat het met de uitwerking van de aangenomen motie-Laçin/Kuiken 
(Kamerstuk 31936, nr. 767) over het in kaart brengen van de mogelijkheden om 
sociale vestigingseisen in te voeren? Ziet u in deze situatie een kans om de 
mogelijkheden die er zijn in de praktijk te brengen? 

Antwoord 9 
Zie mijn antwoord op vraag 2. 
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1) Het Parool, 10 februari 2021, “FNV dreigt met werkonderbrekingen op
Schiphol”

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga 
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In reactie op vragen in beslisnota en Kamerbrief in RZM 13741 

In dit document wordt kort de achtergrond van een aantal zaken uiteengezet ter ondersteuning 
van de besluitvorming op dit dossier. Hieronder wordt per thema ook aangegeven hoe partijen erin 
staan.  

Sector CAO 
In het rapport van NLR wordt aangedrongen op het sluiten van een sector CAO in de 
grondafhandeling. Een CAO is namelijk het aangewezen instrument om afspraken te maken over 
arbeidsvoorwaarden die het wettelijk minimum overstijgen. 
Op dit moment beschikken de meeste bedrijven in de sector over een ondernemings-CAO, met 
afspraken die dus gelden voor de medewerkers van dat bedrijf. Dit biedt echter aan specifieke 
bedrijven nog voldoende ruimte om te concurreren op de arbeidsvoorwaarden van medewerkers. 
Een sector-CAO zou die ruimte inperken.  
Het proces om te komen tot een sector-CAO loopt al enkele jaren. Vanuit Schiphol is circa 
anderhalf jaar geleden al een bemiddelaar aangesteld om het proces rondom een sector-CAO 
verder te krijgen. Deze  is daar nog steeds mee 
bezig. Wat ervoor zorgt dat dit proces niet verder komt is niet helemaal duidelijk. FNV geeft aan 
dat sommige bedrijven er niet aan mee willen werken omdat dit hun concurrentiepositie t.o.v. de 
andere bedrijven kan schaden. De medewerking van de meeste bedrijven is wel nodig om te 
komen tot een sector-CAO. Daarnaast is duidelijk dat het ministerie zich niet actief kan bemoeien 
met de CAO-onderhandelingen in een sector.  

Sociale vestigingseisen en Operation Standards 
Schiphol heeft in 2019 nog een onderzoek laten uitvoeren naar de oorzaken voor het niet naleven 
van de regels op het platform en heeft op basis van de conclusies van dat onderzoek een aantal 
maatregelen in gang gezet. Naar aanleiding van de brief van FNV is Schiphol gemotiveerd om in 
overleg met de andere partijen een grote stap aan te kondigen, bijvoorbeeld in de vorm van een 
roadmap met afspraken. Ze willen uiteraard voorkomen dat acties van FNV-leden het vliegverkeer 
gaan stilleggen. Schiphol geeft wel aan graag ook de luchtvaartmaatschappijen aan tafel te 
hebben, aangezien zij een contractuele relatie met de grondafhandelingsbedrijven hebben.  

Beperking aantal afhandelingsbedrijven 
Op dit vlak geldt in Nederland de regeling grondafhandeling luchtvaartterreinen (wetten.nl - 
Regeling - Regeling grondafhandeling luchtvaartterreinen - BWBR0009365 (overheid.nl)). Het 
uitgangspunt van die regelgeving is een vrije markt in de grondafhandeling. De minister heeft op 
basis van de hierboven aangehaalde regeling bevoegdheden om het aantal aanbieders van 
grondafhandelingsdiensten te beperken. Keuze voor een beperking van het aantal toegelaten 
grondafhandelingsorganisaties brengt wel met zich mee dat een aanbestedingsprocedure moet 
worden gevolgd. Deze procedure dient open te staan voor alle mogelijke geïnteresseerde partijen 
in de EU, en dient plaats te vinden op basis van vooraf vaststaande, objectieve en transparante 
criteria die door een rechter getoetst moeten kunnen worden. Daarom kunnen in het geval van 
een aanbesteding niet meer sociale eisen gesteld worden dan nu al het geval is.  

In het rapport van NLR wordt ten aanzien van deze bevoegdheid geconcludeerd dat het inperken 
van de vrijheid van dienstverlening door het reduceren van het aantal grondafhandelingsbedrijven 
op Schiphol een ingrijpende maatregel is. De onderzoekers twijfelen daarbij of deze maatregel de 
neerwaartse druk op arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden daadwerkelijk zal oplossen. 
Immers, ook bij een aanbestedingsprocedure moet door aanbieders worden ingezet op 
kostenbeheersing en is er sprake van onderlinge concurrentie, zeker wanneer enkel voor de 
laagste prijs wordt gekozen als criterium voor toekenning. Daarnaast zal een concessie of contract 
enkel voor bepaalde tijd (maximaal 7 jaar) toegekend kunnen worden, waarna een nieuwe 
aanbesteding nodig zal zijn. Ook dit kan tot meer arbeidsonzekerheid leiden, zeker wanneer de 
aanbesteding gewonnen wordt door nieuwe partijen. 

Om de mogelijke risico’s goed in beeld te krijgen is volgens de onderzoekers een zorgvuldige 
verkenning op zijn plaats voordat actie wordt ondernomen op deze maatregel. Bij die verkenning 
zou vanuit IenW inzichtelijk gemaakt moeten worden op welke wijze de aanbestedingsprocedure 
ingericht moet worden. Welke partij schrijft deze uit? Wie is verantwoordelijk voor de selectie en 
welke eisen mogen daarbij wel en niet gesteld worden? Welke rol hebben 
luchtvaartmaatschappijen als contractpartijen van de afhandelingsbedrijven? En is er een 
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mogelijkheid om KLM Ground Services een aparte positie te geven?  
Op basis van een antwoord op deze vragen kan beter geschetst worden welke positieve en negatie 
gevolgen het beperken van het aantal afhandelingsbedrijven via het uitschrijven van deze 
aanbestedingsprocedure kan hebben. Pas dan kan besloten worden of de voordelen opwegen 
tegen de nadelen.  

Samenhang 
FNV stelt de bovenstaande drie zaken gelijktijdig als eis in de brief die ze op 7 oktober 2021 aan 
Schiphol, WPBL (werkgeversvereniging passagiers- en bagageafhandeling 
luchtvaart) en IenW is gestuurd over problemen in de grondafhandeling. Tegelijkertijd wordt in het 
onderzoeksrapport geconcludeerd dat de minder ingrijpende maatregelen primair bij de sector 
liggen en daar dus de eerste actie zou moeten liggen. Door als ministerie alle partijen bij elkaar te 
roepen, kan de samenhang tussen de maatregelen met alle partijen besproken worden.  
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 stelt dat KLM en ISMS nog een gezamenlijke reactie op het rapport 
gaan geven. 
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