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Stand van zaken ‘stoffen in de cockpit’ 

Inleiding 
U heeft tijdens de bespreking van de Luchtvaartnota gevraagd naar een 
informerende memo over hoe het staat met het onderwerp ‘stoffen in de 
cockpit’. Deze nota voorziet in een actuele stand van zaken. 

Samenvatting, kern of boodschap
In veel moderne straalvliegtuigen wordt de cabinelucht en airconditioning deels 
gevoed met lucht die via de motoren binnenkomt, de zogenaamde ‘bleed air’. 
Chemische stoffen afkomstig vanuit o.a. motorolie kunnen hierdoor mogelijk in 
de cabine komen. De vraag bestaat of langdurende blootstelling aan de 
chemische stoffen in de cabinelucht een mogelijke verklaring kan zijn voor 
sommige gezondheidsklachten van vliegend personeel. Nieuwe type vliegtuigen 
(bijv. de Boeing 787) hebben overigens een ander ontwerp. Daar speelt dit 
niet.  

Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek verricht. Tot nu toe is er geen 
algemeen geaccepteerd direct verband vastgesteld tussen de waargenomen 
klachten van vliegend personeel en de langdurige blootstelling aan chemische 
stoffen via de cabinelucht. Op dit moment lopen er meerdere Europese 
onderzoekstrajecten. De belangrijkste hiervan is die van de Europese 
Commissie samen met het Europese Agentschap voor de Luchtvaartveiligheid 
(EASA). Nederlandse partijen (RIVM en TNO) maken deel uit van het 
consortium voor dit onderzoek.  

De noodzaak tot internationaal onderzoek wordt bevestigd door de 
onafhankelijke Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC). In de NAC 
participeren de luchtvaartmaatschappijen, de relevante grote 
onderzoeksinstituten en betrokken vakbonden onder een onafhankelijke 
voorzitter,  (het ministerie van IenW is 
waarnemer). Deze onafhankelijke adviesgroep is in 2015 door de toenmalige 
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staatssecretaris van IenW ingesteld om over deze problematiek aan het 
kabinet te adviseren en de Tweede Kamer jaarlijks over de voortgang te 
informeren. De NAC heeft tot taak de minister van IenW te adviseren over: 1. 
ontwikkelingen (waaronder nieuw onderzoek) die relevant kunnen zijn voor de 
gekozen strategie; 2. de wenselijkheid van additioneel (internationaal) 
onderzoek; 3. de Nederlandse inbreng in de Europese onderzoekstrajecten. 
Daarnaast heeft de NAC tot taak om kennis te delen en waar nodig informatie 
te verspreiden.  

De meest recente rapportage van de NAC aan de Tweede Kamer is van oktober 
2017. De NAC wacht de uitkomsten van de lopende internationale onderzoeken 
af en heeft daarom besloten op korte termijn nog geen rapportage uit te 
brengen. Wel blijft de NAC zich verdiepen in het cabineluchtvraagstuk. Bij 
tussentijdse relevante ontwikkelingen rondom dit thema, zal de NAC u daarvan 
op de hoogte brengen. Dit is u per brief op 12 maart 2019 door de voorzitter 
van de NAC gemeld.  

Op 19 november j.l. heeft de meest recente vergadering van de NAC 
plaatsgevonden. Hierin is het belang van de NAC nog eens benadrukt en is 
onder andere afgesproken dat de NAC voortaan twee keer per jaar bij elkaar 
komt om de belangrijkste ontwikkelingen te bespreken en de voortgang van de 
geïdentificeerde acties te bewaken. Bovendien is afgesproken dat per 1 januari 
2020 de ondersteunende taken van de NAC door het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) worden uitgevoerd. Het RIVM neemt deze 
taak over van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) die na het 
aflopen van haar termijn hiermee is gestopt. Voorts zal  
medio 2020 afscheid nemen als voorzitter van de NAC. Naar een opvolger 
wordt nog gezocht.  

Toelichting 
Stand van Zaken lopende Europese onderzoeken 
De Europese Commissie, directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer (DG MOVE) 
heeft samen met EASA een grootschalig onderzoek gestart naar de kwaliteit 
van cabinelucht. RIVM en TNO nemen deel in het internationale consortium dat 
het onderzoek uitvoert. Vooruitlopend hierop hebben twee voorbereidende 
EASA onderzoeken plaatsgevonden waarvan één ook mede uitgevoerd is door 
RIVM en TNO. 

Tevens lopen er naast het DG MOVE onderzoek nog twee andere Europese 
trajecten in dit kader:  

1. Comité Européen de Normalisation (CEN). Doel is het ontwikkelen
van een Europese norm of een set aan normen om de kwaliteit van
cabinelucht en de airconditioning in vliegtuigen te beschrijven

2. REACH. Dit is een EU-traject met als doel om meer informatie te
verkrijgen over eventuele gezondheidsrisico’s door de blootstelling
aan TCP, een chemische stof in de turbinemotorolie.

Een derde onderzoek in dit kader is inmiddels afgerond, namelijk Future Sky 
Safety. Het project richtte zich op technische en economische haalbaarheid van 
maatregelen om de ongewenste besmetting van cabinelucht met chemische 
stoffen te voorkomen. Dit traject is recent afgerond met een aanbeveling om  
de mogelijkheid van een netwerk van kleine sensoren in de cabine te 
verkennen. De NAC is over de conclusies van dit onderzoek geïnformeerd.   
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Van:
Aan: DGLM
Onderwerp: RE: Cabin Air Quality
Datum: maandag 6 november 2017 14:38:55

Hi 

1130 UK time tomorrow is fine.  I look forward to speaking to you.

Kind regards

From: @minienm.nl] 
Sent: 06 November 2017 13:34
To: 
Subject: RE: Cabin Air Quality

Thanks for your prompt reply. Unfortunately I’m not available at the suggested time.
Would it be possible to give you a call tomorrow 11.30 your time?

Kind regards

Van: @caa.co.uk] 
Verzonden: maandag 6 november 2017 12:40
Aan: @minienm.nl>
Onderwerp: RE: Cabin Air Quality

Dear

I would be available today between 1330-1445, so 1430-1545 CET.  Alternatively, I would be
available more or less any time tomorrow or Wednesday.

Kind regards

UK Civil Aviation Authority

Tel: +44 

Follow us on Twitter: @UK CAA
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Before Printing consider the environment.

This e-mail and any attachment(s) are for authorised use by the intended recipient(s) only. It may contain proprietary
material, confidential information and/or be subject to legal privilege. If you are not an intended recipient then please
promptly delete this e-mail, as well as any associated attachment(s) and inform the sender. It should not be copied,
disclosed to, retained or used by, any other party. Thank you.

We cannot accept any liability for any loss or damage sustained as a result of software viruses. You must carry out such
virus checking as is necessary before opening any attachment to this message.

Please note that all e-mail messages sent to the Civil Aviation Authority are subject to monitoring / interception for lawful
business.

**********************************************************************

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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____________________________________________________________
Beschikbaar op maandag, dinsdag en vrijdag

Van:  - DGB 
Verzonden: maandag 3 december 2018 11:04
Aan:  - DP ;  
CC:  - BSK ;  - DGB 
Onderwerp: Brief aan de minister

Volgens de terms of reference van de NAC moet er jaarlijks een rapportage worden gestuurd aan de
minister. Dit jaar gaat dit niet meer gebeuren.
Het zou wel mijn advies zijn om de minister hiervan formeel op de hoogte te stellen door een kort briefje.
Kan iets zijn in de trend van geen rapportage ivm gebrek aan ontwikkelingen op dit terrein die een
jaarlijkse rapportage rechtvaardigen of dat meer tijd nodig is om een gedegen adviesrapportage op te
stellen.
Het gaat er mij om dat het zinvol is om de minister hierover wel te informeren. We hebben een AO
woensdag en dan kunnen we hier vragen over krijgen.
MvG

.............................................................................................................................................................................
Aviation Safety Unit - Aviation Department AfdelingLuchtvaartveiligheid- directie Luchtvaart
Directorate-General for Mobility and Transport Directoraat-Generaal voor Bereikbaarheid
Ministry of Infrastructure and the Environment Ministerie van Infrastructuur en Milieu

visit: Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag 
mail: P.O. Box 20904- 2500 EX -| The Hague - The Netherlands 
........................................................................
phone: +  fax: +  email: @minienw.nl
< http://www.government.nl/ministries/ienm >
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het probleem luid en duidelijk wordt geschetst, met alle gezondheidsgevolgen. Wij
verzoeken u hiervan kennis te nemen en dit document te verspreiden onder alle leden van
de NAC.
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kunnen zien. Ik zou binnen onze eigen organisatie eea bespreken/mogelijkheden bekijken/kennis geven van de zorgen
van OIM. Over drie weken hebben we een volgend gesprek. Die laat ik plannen.
Tot zover,
Grt

Van:  - DGB 
Verzonden: zaterdag 13 oktober 2018 21:26
Aan:  - BSK @minienm.nl>
Onderwerp: Overleg OIM bij de NAC 15 oktober

15 oktober heb je overleg met  en  over de
ondersteuning OIM (overlegorgaan IenW) bij de NAC. Ik heb geen stukken gezien, maar
verwacht dat ze zullen aankondigen dat ze ondersteuning willen gaan afbouwen.
Dit zou voor ons een groot probleem zijn:

1. We hebben niet de capaciteit om dit over te nemen
2. Het onderbrengen bij de OIM is juist gedaan om de onafhankelijkheid van de NAC te

waarborgen. Het is een onafhankelijke adviesgroep van de minister. We hebben nu
een onafhankelijke voorzitter en onafhankelijk secretariaat. IenW is ook geen
deelnemer van de NAC enkel observer.

Aangezien we geen concrete stukken hebben en ik dit enkel vermoed, zou ik het eerst
gewoon aanhoren. Zou wel gelijk laten weten dat we hier niet akkoord mee gaan. Ben ook
benieuwd of ze zelf een alternatief voorstellen of dat ze het gewoon over de schutting
gooien.
Daarna overleggen wel wel.
MvG

.............................................................................................................................................................................
Aviation Safety Unit - Aviation Department AfdelingLuchtvaartveiligheid- directie Luchtvaart
Directorate-General for Mobility and Transport Directoraat-Generaal voor Bereikbaarheid
Ministry of Infrastructure and the Environment Ministerie van Infrastructuur en Milieu

visit: Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag 
mail: P.O. Box 20904- 2500 EX -| The Hague - The Netherlands 
........................................................................
phone:  fax:  email: @minienw.nl
< http://www.government.nl/ministries/ienm >
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resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. [attachment "Format Cluster Kwaliteit cabinelucht
luchtvaart - DGLM 2019.docx" deleted by Rob Jongeneel/RIVM/NL] 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability
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Bestuurskern 
Directie Part cipatie 
Participatie 
Plesmanweg 1-6 
Den Haag 
Postbus 20906 
2500 EX  Den Haag 

Contactpersoon 

 
secretaris 

T  
M  
F  

@minienm.nl 

Datum 
11 augustus 2015 

Ons kenmerk 
IENM/BSK-2015/164910 

DE STAATSSECRETARIS 

Doel:  

Het benoemen van  tot voorzitter van de Nationale Adviesgroep 
Cabinelucht (NAC).  

Advies: 

In te stemmen met het onderbrengen van de NAC bij het OIM en bijgaand besluit 
te ondertekenen. 

Toelichting: 

In de brief aan de Tweede Kamer van 2 juni 2015 over de luchtkwaliteit van 
cockpit en cabine in vliegtuigen heeft u aangekondigd een Nationale Adviesgroep 
Cabinelucht (NAC) in te zullen stellen. Doel van het instellen van de NAC is alle 
stakeholders goed te informeren over de voortgang van de Europese onderzoeken 
en nieuwe ontwikkelingen te agenderen. De NAC zal in elk geval tot taak hebben u  
te adviseren over relevante ontwikkelingen, over gewenst additioneel te verrichten 
(internationaal) onderzoek en over de Nederlandse inbreng in Europese 
onderzoekstrajecten.  
De deelnemers van de NAC zullen bestaan uit vertegenwoordigers van 
luchtvaartmaatschappijen (werkgevers), vertegenwoordigers van 
werknemersorganisaties, vertegenwoordigers van onderzoeksinstituten en 
vertegenwoordigers van de ministeries van SZW en I&M. Voorts is in de brief 
toegezegd dat de Kamer ten minste jaarlijks zal worden geïnformeerd over het 
werk van de NAC. 

Het bij wet ingestelde Overlegorgaan infrastructuur en milieu (OIM) vormt een 
geschikt  instrument om het NAC bij onder te brengen. In eerder verband is dit 
instrument gebruikt om het Overleg meteorologie in op te nemen. De Wet overleg 
infrastructuur en milieu waarborgt onder andere dat de vergaderingen worden 
voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Tevens regelt deze wet de 
beschikbaarheid van een secretaris. In het Organisatie- en mandaatbesluit 
Infrastructuur en Milieu 2012 is de directeur Participatie belast met de uitvoering 
van die functie.  
Bij nota van 11 juni 2015, kenmerk IENM/BSK-2015/115311 is reeds aan u 
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Bestuurskern 
Directie Part cipatie 
Participatie 

Datum 
11 augustus 2015 

Ons kenmerk 
IENM/BSK-2015/164910 

Pagina 2 van 2 

voorgesteld  te benoemen tot voorzitter van de 
NAC. Naar aanleiding van uw instemming en het daarop volgende verzoek van de 

 heb ik , sinds vele jaren zeer gewaardeerd 
voorzitter van het OIM, gevraagd het voorzitterschap van de NAC op zich te willen 
nemen. Hij heeft daarin toegestemd, reden waarom ik thans bijgaand  
benoemingsbesluit aan u ter ondertekening voorleg.   

 , 
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Bijeenkomst 

Voorzitter 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC) 
 

Vergaderdatum en tijd 15 september 2015  10.00-12.00 uur 
 

Vergaderplaats Kivi, prinsessegracht 23, Den Haag 

Secretaris 
 

M  

Kenmerk 
DP/2015 -175733 

agenda 

Agendapunt 1. Opening 

Agendapunt 2. Voorstelronde 

Agendapunt 3. Frequentie bijeenkomsten NAC 

Agendapunt 4. Informeren Tweede Kamer 

Agendapunt 5. Leden NAC 

Agendapunt 6. Vaststellen rol NAC 

Agendapunt 7. Agendapunten inbrengen 

Agendapunt 8. Actuele ontwikkelingen 
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KLM lid Staatscourant 14 
september 2015 

Geen vergoeding n.v.t. n.v.t.

Corendon Lid idem Idem Idem Idem 
Arkefly lid Idem Idem Idem Idem 
VNC - Vakbond 
Nederlands 
Cabinepersoneel 

Lid Idem Idem Idem Idem 

VNV - Vereniging 
Nederlandse 
Verkeersvliegers 

Lid Idem Idem Idem Idem 

NVvL - Nederlandse 
Vereniging van 
Luchtvaarttechnici 

Lid idem Idem Idem Idem 

Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu 

lid idem Idem Idem Idem 

TNO – Toegepast 
Natuurwetenschappelijk 
Onderzoek 

lid idem Idem Idem Idem 

NLR – Nationaal Lucht- en 
Ruimtevaartlaboratorium 

lid idem Idem Idem Idem 

Minsterie van SZW Waarneme
nd lid 

Idem idem Idem Idem 

Ministerie van IenW Waarneme
nd lid 

idem Idem Idem Idem 

FNV Luchtvaart lid In overleg met 
voorzitter en leden 
NAC 

idem Idem Idem 
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Definitie commissies 
Het gaat om commissies (onder de benaming commissie, dan wel andere namen zoals taskforce, stuurgroep, visitatiecommissie, netwerk etc) die 
in mei 2005 werkzaam waren en die bij of krachtens wet, bij koninklijk besluit, of bij ministerieel besluit / regeling) zijn ingesteld. 
Het betreft o.a. de volgende commissies en personen:  

• Commissies die vallen onder het vergoedingenbesluit Adviescolleges 1996;
Adviescolleges in de zin van de Kaderwet adviescolleges

• Commissies die vallen onder het Vacatiegeldenbesluit 1988; (Dit besluit is vervallen !)
• Personen (al dan niet in commissieverband) die op verzoek van of namens de minister een bepaalde taak verrichten en die daarvoor op

basis van specifieke deskundigheid op persoonlijke titel en op individuele basis zijn uitgenodigd.
Het betreft dan niet personen die hun werkzaamheden verrichten op basis van een arbeidsovereenkomst c.q. rechtspositieregeling. Het
betreft ook niet dienstverleningsovereenkomsten die op basis van aanbesteding of anderszins ‘marktconform’ tot stand zijn gekomen
(inhuur van externen).

Voorbeelden: 
• Kaderwet adviescolleges  Raad voor Openbaar Bestuur (permanent adviescollege)

Commissies evaluatie vreemdelingenwet 2000 (ad hoc adviescollege) 
• Stuurgroepen: Stuurgroep evaluatie politieorganisatie  
• Begeleidingscommissies: Begeleidsingscommissie Bibob
• Commissie van Advies: Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie
• Raad van Toezicht: Raad van Toezicht LSOP (Politieacademie) 
• Expertteams: Expertteam uitvoering grote steden beleid 
• Platforms: Platform rechtmatigheid 
• Bestuur: Bestuur FDA 
• Visitatiecommissies
• Etc.

20.











IENM/BSK-2015/155288

file:///datadfs frd.shsdir.nl/...20documenten/Email_RE_%20stukken%20tbv%20Nationale%20Adviesgroep%20Cabinelucht%20(NAC).html[2-6-2022 10:51:27]

Bericht: IENM/BSK-2015/155288

Van: - HBJZ 

Instellen op:  - DGB @minienm.nl]
Cc:  - HBJZ @minienm.nl]
Verzonden: 29-07-2015 om 13:33
Ontvangen: 29-07-2015 om 13:33
Onderwerp: RE: stukken tbv Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC)

Ha 

Bedankt voor het doorsturen van de stukken m.b.t. de NAC.

Uit jouw mail blijkt dat Directie Participatie de lead heeft voor de processtappen die nodig
zijn om de NAC van de grond te krijgen. Wellicht kan jij  nog een keer vragen hoe zij
omgaat met evt. juridische vraagpunten die daarbij spelen.

Een paar aandachtspunten die mij te binnen schieten:

- Onafhankelijke voorzitter: ik neem aan dat Directie Participatie alle relevante aspecten
terzake (denk aan benoeming/verlenging/afronding/betaling/omschrijving taken/rapportering) mee
zal nemen in het traject van benoeming/het benoemingsbesluit, conform eventuele geldende
wettelijke bepalingen terzake.

- NAC inhoudelijk: het lijkt mij verstandig om de scope/opdracht/taken/looptijd van de
adviesgroep in den beginne goed af te spreken en vast te leggen, zodat het voor alle deelnemende
partijen helder is wat zij kunnen verwachten (en wat niet)! En heb jij al een beeld wat de
status zou moeten zijn van de adviezen die de groep ontwikkelt? In hoeverre kunnen we als IenM
zelfstandig beslissen op de adviezen zoals die vanuit de groep worden gepresenteerd? En in het
verlengde daarvan: committeert IenM zich aan de adviezen door bij de vergaderingen aanwezig te
zijn, of houden we daarin eigen beslisbevoegdheid? Doordat we de NAC onder de paraplu van het
Overlegorgaan hangen, kan het in ieder geval de indruk wekken dat IenM hier direct bij betrokken
is.

Kortom, om een voorspoedig verloop van de adviesgroep te bewerkstelligen lijkt het me goed om in
het begin heldere werkafspraken te maken die over en weer duidelijkheid bieden wat wel en niet
verwacht kan worden.

Groet, enjoy España!

PS. Wie is ?
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IENM/BSK-2015/155288

file:///datadfs frd.shsdir.nl/...20documenten/Email_RE_%20stukken%20tbv%20Nationale%20Adviesgroep%20Cabinelucht%20(NAC).html[2-6-2022 10:51:27]

Verzonden: woensdag 22 juli 2015 11:27
Aan:  - DP
Onderwerp: stukken tbv Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC) 

Dag 

Bijgaand mijn contactgegevens.

Groeten,
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aan de Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC). De NAC heeft de resultaten positief ontvangen en ik zal
derhalve de NAC verzoeken de uitkomsten van deze onderzoeken verder te betrekken in haar overwegingen en
adviezen aan mij.

De resultaten van deze twee voorbereidende EASA studies geven echter geen conclusies over een mogelijk
gezondheidsrisico voor de mens. Om de nog ontbrekende kennis hierover verder op te bouwen en een medische
risico-inventarisatie te kunnen maken is EASA in samenwerking met het Europese Directoraat Generaal MOVE
begin dit jaar een driejarige vervolgstudie gestart. Een consortium van verschillende Europese
onderzoeksinstituten zal het vervolgonderzoek van EASA uitvoeren. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM) en de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)
maken ook onderdeel uit van dit consortium. Wanneer de uitkomsten hiervan bekend zijn zal ik uw kamer
hierover berichten.

Verzonden met iPhone
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Sent with Good (www.good.com)
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Bijeenkomst Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
Vergaderdatum en tijd 27 november 

2015 
 10.00-
12.30 uur 

 

Locatie Kivi, Prinsessegracht 23, Den Haag 
Bijlagen 

Secretaris 
 

 

Kenmerk 
DP/2015 - 

Geannoteerde agenda 

Inleiding 

Dit is de tweede bijeenkomst van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC). 

Doel bijeenkomst 

1. Keuzes maken over de formulering van het centrale probleem, centrale vraag en
deelvragen in het werkprogramma

2. Bespreken drie potentieel nieuwe leden
3. Delen van informatie over en bespreken van de EU-sporen

Agenda 

1. Werkprogramma NAC
KLM, RIVM delen hun visie op het cabinelucht probleem. Vervolgens bespreken we
gezamenlijk:

a. Het centrale probleem
b. De centrale vraag
c. Deelvragen

2. Nieuwe leden NAC?
a. Verzoek lidmaatschap: FNV Luchtvaart en Fokker
b. Voorstel  NVLT: Medisch specialist

3. Stand van zaken REACH
Mevrouw  van het RIVM licht toe 

4. Stand van zaken CEN
RIVM en TNO lichten toe? 

5. Stand van zaken EASA
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TNO licht toe? 
6. Stand van zaken Future Sky Safety

De heer  van de NLR licht toe 
7. Vervolgproces

Toelichting op de agenda 

1. Werkprogramma

Om met elkaar helder te krijgen waar de NAC wel en niet over gaat stellen we een werkprogramma 
op.  De onderstaande vragen zijn bedoeld als kapstok voor het maken van keuzes. 

• hoe formuleren we het centrale probleem?
o Is blootstelling van grondpersoneel deel van het centrale probleem?
o Zijn fume events deel van het centrale probleem?
o Hoe definiëren we de stoffen in het centrale probleem: TCP’s, stoffen, gevaarlijke

stoffen, anders?
• Wat is de centrale vraag voor de NAC?

o Is de vraag naar oplossingen/te nemen stappen daar onderdeel van?
• Wat zijn de deelvragen?

o Gevaarlijke stoffen
o Gezondheidsklachten

- Is de vraag naar verschil in gevoeligheid daar deel van? Of richt NAC zich
op de totale populatie?

2. Nieuwe leden NAC?

Er zijn twee verzoeken om lid te mogen worden van de NAC: 

• FNV Luchtvaart
• Fokker

In de bijlage staat een toelichting op beide verzoeken. 

Verder stelt  (NVLT) voor om een medisch specialist als vast lid in de NAC te 
benoemen. Tijdens de oprichtingsvergadering spraken we hier ook over. 

Beslispunt: Deze organisaties als vast lid  benoemen, of op een andere manier betrekken bij de 
NAC? 

 3, 4, 5 en 6. Stand van zaken EU-sporen 

Wie kan hier tijdens de bijeenkomst een toelichting op geven? Zijn er documenten om (van te 
voren) te delen met de hele NAC? 

Bij ieder EU-spoor de volgende vragen: 

• Wat houdt het EU-spoor in en wat zijn de recente ontwikkelingen?
• Op welke van de deelvragen uit het werkprogramma geeft het desbetreffende EU-spoor

antwoord?
• Wil de NAC de staatssecretaris advies uitbrengen naar aanleiding van de recente

ontwikkelingen in dit EU-spoor? Op welke termijn?
o ontwikkelingen (waaronder nieuw onderzoek) die relevant kan zijn voor de gekozen

strategie;
o de wenselijkheid van additioneel (internationaal) onderzoek;
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o de Nederlandse inbreng in de Europese onderzoekstrajecten.
o Anders

Vervolg 

• Wie heeft agendapunten voor de volgende bijeenkomst(en)?
• Op welke termijn plannen we de volgende bijeenkomst?

27.







Fokker 

 kun je vragen zijn voorstel voor het benoemen van een medisch 
specialist nog kort toe te lichten. 

Beslistpunt: we hebben (nog) geen procedure om te beslissen of er nieuwe vaste leden 
benoemd worden. Mijn voorstel is om voor elk van de drie organisaties eerst te  
proberen een unanieme beslissing te krijgen. Mocht dat niet lukken, dan kunnen we 
stemmen. 

Meest voor de hand liggende beslissingen: 
- de organisatie vast lid wordt
-de organisatie één of meerdere keren op uitnodiging deelneemt aan een bijeenkomst

 3, 4, 5 en 6. Stand van zaken EU-sporen 

Wie kan hier tijdens de bijeenkomst een toelichting op geven? Zijn er documenten om (van te 
voren) te delen met de hele NAC? 

Bij ieder EU-spoor de volgende vragen: 

• Wat houdt het EU-spoor in en wat zijn de recente ontwikkelingen?
• Op welke van de deelvragen uit het werkprogramma geeft het desbetreffende EU-spoor

antwoord?
• Wil de NAC de staatssecretaris advies uitbrengen naar aanleiding van de recente

ontwikkelingen in dit EU-spoor? Op welke termijn?
o ontwikkelingen (waaronder nieuw onderzoek) die relevant kan zijn voor de gekozen

strategie;
o de wenselijkheid van additioneel (internationaal) onderzoek;
o de Nederlandse inbreng in de Europese onderzoekstrajecten.
o anders

Vervolgproces 

• Wie heeft agendapunten voor de volgende bijeenkomst(en)?
• Wanneer plannen we de volgende bijeenkomst?

28.

5.1.2.e Woo























“Nationaal Adviesgroep Cabinelucht” NAC. 

Staatssecretaris 
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Bestuurskern 
Dir.Luchtvaart 
Afd. Luchtvaartveiligheid 
Plesmanweg 1-6 
Den Haag 
Postbus 20904 
2500 EX  Den Haag 

Contactpersoon 

T  
M  
F  

@minienm.nl 

Datum 
11 juni 2015 

Ons kenmerk 
IenM/BSK-2015/115300 

Inleiding 
Voorafgaand aan het Algemeen overleg van 4 juni heeft u besloten een “Nationaal 
Adviesgroep Cabinelucht”(NAC) in te stellen. 

U heeft aangegeven de stakeholders zoals werkgevers (Barin, KLM), werknemers 
(VNV/VCP/NVLT)en onderzoeksinstituten (RIVM/TNO/NLR) te benaderen om hierin 
del te nemen. De adviesgroep zal functioneren onder een onafhankelijk voorzitter.  

De NAC zal in ieder geval worden belast metadviseren over: 
• ontwikkelingen (waaronder nieuw onderzoek) die relevant kan zijn voor de

gekozen strategie;
• de wenselijkheid van additioneel (internationaal) onderzoek;
• de Nederlandse inbreng in de Europese onderzoekstrajecten.

Geadviseerd besluit 
De directeur luchtvaart opdragen om de heer Biesheuvel te benaderen als 
mogelijke onafhankelijke voorzitter.  

Beslistermijn 
Het is gewenst het draagvlak bij de partijen te kunnen sonderen nadat de beoogd 
voorzitter heet aangegeven bereid te zijn aan de slag te gaan. Om voortgang te 
houden zou dat voor de zomer vakanties moeten worden afgerond zodat de NAC 
direct na de zomer feitelijk invulling kan geven aan de haar opgedragen 
adviestaak 

Argumentatie 
Het ministerie voert op meerdere terreinen overleg onder leiding van  
onafhankelijke voorzitters in de hiervoor ingestelde overlegorganen. De 
onafhankelijke voorzitters creëren een neutrale setting waarin alle deelnemers een 
gelijkwaardige positie hebben. Visies en meningen komen zo helder in beeld, ook 
hoe die zich onderling verhouden. Het resultaat van een overleg is een bondig 
verslag of rapport aan de minister en/of staatssecretaris. 
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  is een van die onafhankelijke voorzitters met als 
aandachtsgebied Milieu en Internationaal. Zijn aandachtsgebieden sluiten goed aan bij de 
onderhavige problematiek. 

Kader 
Een eerste voorbereidende bijeenkomst met de stakeholders is voorzien voor de 
zomervakantie. Het is de intentie om dan toe te lichten welke ontwikkelingen er allemaal spelen 
mbt cabine lucht. Zowel op nationaal als internationaal terrein. De Nederlandse 
vertegenwoordigers die in de vier internationale trajecten een rol spelen zullen de stand van 
zaken toelichten. Tevens zal dan worden bezien of de beoogde voorzitter voldoende draagvlak 
heeft bij de uitgenodigde partijen. 
Tenslotte zal in die eerste informele vergadering worden bezien welke aspecten men in de 
Terms of Refference op genomen wenst te zien.  

Direct na uw zomerreces zullen de formele benoeming van de voorzitter en de Terms of 
Reference ter vaststelling aan u worden voorgelegd. Na uw instemming kan de Kamer nog voor 
het einde van het reces worden geïnformeerd. 

Dit proces moet leiden tot een maximaal draagvlak bij de betrokken partijen. De stapsgewijze 
aanpak moet bovendien voorkomen dat stakeholders zich onvoldoende betrokken voelen bij de 
totstandkoming van de NAC. 

Krachtenveld, afstemming, financiële en juridische implicaties, communicati 
Krachtenveld: De in de brief aan de Kamer genoemde partijen zijn benaderd en hebben 
aangegeven bereid te zijn deel te nemen in de NAC. Wel voelde men zich overvallen door het 
initiatief. Vandaar de voorgestelde aanpak om het draagvlak te vergroten. 
Afstemming: SZW is benaderd en het onderwerp zal voor het zomerreces op directeurenniveau 
verder worden besproken. 
Implicaties Apparaat en financiën. De inhuur van de onafhankelijke voorzitter zal uit de 
reguliere budgetten moeten komen. Naar verwachting zal de NAC met voorstellen voor nader 
onderzoek komen. Daar zijn nog geen budgetten voor voorzien. Uitgaven zullen naar 
verwachting pas in 2016 e.v. aan de orde zijn. 
Communicatie: Naar aanleiding van de brief aan de Kamer is al een persbericht verschenen. 
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Toelichting 
Deze informatie is niet nodig voor de besluitvorming en bevat, net als eventuele bijlagen, geen 
politiek gevoelige punten. 
Ga hier beknopt in op achtergronden, onderbouwing van argumenten, krachtenvelden, 
analyses, verslagen, aanschouwelijke voorbeelden, inzicht in de tastbare en evalueerbare 
resultaten, et cetera. 
Werk met heldere tussenkoppen zodat de bewindspersoon snel kan beslissen wat te lezen. 
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hand zou kunnen zijn, hopend dat zij op het juiste spoor komen".) en aan hun lot overgelaten bij
gezondheidsklachten die, zonder dat zij het weten, gerelateerd zijn aan het vliegen.
Waar u in de beantwoording geheel aan voorbij gaat is het door ons als bijlage bij onze brief van 11 mei
jl. meegestuurde “Belevingsonderzoek naar het voorkomen van gezondheidsklachten bij frequente
Vliegreizigers”, uitgevoerd door Environs International en IBT Marktonderzoek. Hieruit komt naar
voren dat meer dan 5% van alle frequent flyers klachten heeft die overeenkomen met blootstelling aan
verontreinigde cabinelucht. En dat alleen in Nederland meer dan 35.000 mensen om die reden een of
meerdere keren per jaar een arts of specialist bezoeken. (citaat brief 11 mei jl.)
Het is ons bekend dat dit Belevingsonderzoek in handen van NAC is, maar wat vindt onze
Staatssecretaris van VWS, dhr. Blokhuis hiervan?
Vanuit Duitsland heeft inmiddels de Vereinigung Passagier haar standpunt ingenomen met een Position
Paper. Men zal hier ongetwijfeld verder mee naar buiten treden. Het wachten is op andere landen, die
dit voorbeeld vroeg of laat zullen volgen.
Ik hoop dat men in Nederland op dit gebied haar verantwoordelijkheid vóór die tijd neemt!
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Bijeenkomst Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC) 
Vergaderdatum en tijd 15 september 

2015 
 10.00-
12.00 uur 

 

Bijlagen aantal 

Secretaris 
 

M  

Kenmerk 
DP/2015 - 

secretariaatsnotitie 

Aanleiding 

Op 15 september is de oprichtingsbijeenkomst  van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC).  
Aanleiding voor de oprichting is de toezegging van staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en 
Milieu aan de Tweede Kamer om deze adviesgroep in te stellen (Kamerbrief 2 juni 2015). 
De leden van de adviesgroep zijn werkgevers, werknemers en onderzoeksinstituten.  

De Nationale Adviesgroep Cabinelucht  heeft tot doel uitwisseling  van informeren over de voortgang 
van de Europese onderzoeken naar de kwaliteit van de cabinelucht van vliegtuigen en nieuwe 
ontwikkelingen te agenderen. De NAC heeft tot taak de betrokken bewindspersonen te adviseren 
over relevante ontwikkelingen, over gewenst additioneel te verrichten (internationaal) onderzoek en 
over de Nederlandse inbreng in Europese onderzoekstrajecten. 

De Kamer zal ten minste één keer per jaar worden geïnformeerd over het werk van de Nationale 
Adviesgroep Cabinelucht. 

Doel bijeenkomst 

Doel van de bijeenkomst is de oprichting van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht. Tijdens deze 
oprichtingsbijeenkomst  staan centraal de werkwijze van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
(toelichting punten 1, 2 en 3) en een inventarisatie van agendapunten voor komende bijeenkomsten 
(toelichting punt  4). Daarnaast is er gelegenheid om actuele ontwikkelingen met elkaar te bespreken 
(toelichting punt 5). 
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Toelichting 

1. Frequentie bijeenkomsten
Voorstel: een standaardfrequentie voor de bijeenkomsten van de Nationale Adviesgroep
Cabinelucht van …x per jaar. Leden kunnen vragen om een extra bijeenkomst via het
ledendomein http://ledendomein.platformparticipatie.nl/. Bij voldoende (hoeveel?)
belangstelling van de andere leden organiseren we een extra bijeenkomst.

2. Werkwijze agendapunten inbrengen
Voorstel: alle leden van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht kunnen agendapunten
inbrengen. Tot een week voor een vergadering kan dat via het ledendomein
http://ledendomein.platformparticipatie.nl/.

3. Werkwijze informeren Tweede Kamer
Voorstel doen: hoe (jaarlijkse of vaker) informeren Tweede Kamer aanpakken? Wie heeft
daar welke verantwoordelijkheid in en wat voor soort dingen delen we met de Tweede
Kamer?

4. Inventariseren agendapunten
leden brengen in welke onderwerpen zij de komende periode op de agenda van de
adviesgroep willen zien. Voor zover mogelijk geven zij een indicatie van wanneer agenderen
relevant is en zij benoemen of zij specifieke vragen of bespreekpunten hebben bij dit
onderwerp.

5. Actuele ontwikkelingen
Welke actuele ontwikkelingen delen/bespreken met leden?
Nog iets zeggen over de vergadering van de Kamercommissie IenM van 23 september?

Welke documenten en links willen we met de leden delen ter voorbereiding op de bijeenkomst? 
Link naar de relevante kamerstukken Juni 2015, februari 2015, … 

Vervolgproces 
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VERSLAG 

Bijeenkomst 
Nationale adviesgroep 
Cabinelucht 

In dit verslag staan de gezichtspunten van de leden van de Nationale Adviesgroep 
Cabinelucht, zoals naar voren gebracht tijdens de bijeenkomst van 12 april 2016.  

Datum April 2016 
Status Concept 
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Inleiding 
Tijdens deze tweede bijeenkomst stonden de volgende punten op de agenda: 
1. 
Hieronder staat een weergave van de bijeenkomst. 

Werkprogramma 

Tor 

Rapportage stas 

FNV 

Slot 

39.
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Colofon 

Voorzitter  

Contactpersoon  
 

T  
E @minienm.nl 

Kenmerk OIM-2016/ 

Bijlage(n) deelnemerslijst 
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Bijlage: deelnemers bijeenkomst 27 november 2015 
leden 

Organisatie Vertegenwoordiger 

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM)  

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM)  

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM)  

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)  

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)  

Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Technici 
(NVLT) 

 

Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Technici 
(NVLT) 

 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) 

 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) 

 

Vakbond van Nederlands Cabinepersoneel (VNC)  

Vakbond van Nederlands Cabinepersoneel (VNC)  

Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV)  

Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV)  

waarnemers 

Organisatie Vertegenwoordiger 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
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Inleiding 

Sinds enige jaren is een internationale discussie gaande over de kwaliteit van de cabinelucht 

in vliegtuigen. Er zijn vragen over de mogelijke aanwezigheid van giftige stoffen in de 

cabinelucht en de mate waarin deze giftige stoffen gezondheidsklachten kunnen 

veroorzaken. Vier Europese initiatieven onderzoeken verschillende aspecten van het 

vraagstuk. 

In haar brief aan de Tweede Kamer van 2 juni 2015 schrijft staatssecretaris Mansveld van 

Infrastructuur en Milieu daarover het volgende: ‘Met de vier Europese initiatieven worden 

alle invalshoeken van deze problematiek onderzocht,maar er is wel sprake van een complexe 

structuur. Het houden van overzicht en het tijdig op de juiste plaats agenderen van 

vraagstukken is daardoor uitdagend. Daarbij hecht ik er aan dat alle stakeholders goed 

worden geïnformeerd over de voortgang en de mogelijkheid krijgen om nieuwe 

ontwikkelingen op de juiste plaats te agenderen. Gelet op het bovenstaande zal ik een 

“Nationaal Adviesgroep Cabinelucht” (NAC) instellen.’ 

Naar aanleiding van de brief van staatssecretaris Mansveld is in de zomer van 2015 
onderzocht hoe de NAC vorm te geven. Het bij wet ingestelde Overlegorgaan infrastructuur 
en milieu (OIM) bleek een geschikt instrument te zijn om de NAC bij onder te brengen. De 
Wet overleg infrastructuur en milieu waarborgt onder andere dat de vergaderingen worden 

voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Tevens regelt deze wet de beschikbaarheid 
van een secretaris. 

40.
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Nationale Adviesgroep Cabinelucht: deelnemers en werkwijze 

1.1 Samenstelling Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
De vaste deelnemers van de NAC zijn de voorzitter, leden, waarnemers, en een secretaris.  
De onafhankelijke voorzitter van de NAC is . Leden zijn 
vertegenwoordigers luchtvaartmaatschappijen (werkgevers), vertegenwoordigers van 

Werknemersorganisaties en vertegenwoordigers van onderzoeksinstituten. Waarnemers zijn 
vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu. In de bijlage staat een overzicht van alle leden en 
waarnemers. Verder ondersteunt een secretaris vanuit het Overleg Infrastructuur en Milieu 
de NAC. 

Als aanvulling op de vaste leden neemt de NAC zich voor gasten uit te nodigen om hun 

kennis, ervaringen en ideeën te delen met de NAC. Gasten kunnen bijvoorbeeld zijn: 
medisch specialisten die onderzoek doen op dit terrein, experts van het Nederlands Centrum 
voor Beroepsziekten en vertegenwoordigers van consumenten.  

1.2 Werkwijze Nationale Adviesgroep Cabinelucht 

1.2.1 Frequentie bijeenkomsten 
Het huidige uitgangspunt is dat de NAC ongeveer drie keer per jaar bij elkaar komt. Extra 

bijeenkomsten kunnen we organiseren wanneer daar aanleiding voor is. 

1.2.2 Werkprogramma 

In het werkprogramma staat beschreven wat de focus is van de Nationale Adviesgroep 

Cabinelucht (NAC) en op welke thema´s de NAC zich richt in 2015-2016. De NAC heeft een 

dynamisch werkprogramma waarin de NAC gaandeweg haar focus formuleert. Dat biedt 

ruimte voor een responsieve agendering: gevraagde en ongevraagde adviezen, rekening 

houdend met voortschrijdend inzicht en de ontwikkelingen op het gebied van cabinelucht. 

De secretaris maakt een eerste opzet voor het werkprogramma op basis van het gesprek 
over de focus van de NAC tijdens de oprichtingsbijeenkomst. Leden reageren daarop en 
vullen aan. 

1.2.3 Inbrengen agendapunten 
De leden,waarnemers, voorzitter en secretaris kunnen agendapunten inbrengen voor 
bijeenkomsten van de adviesgroep. De secretaris maakt daarvoor een pagina op 

http://ledendomein.platformparticipatie.nl. Op die pagina kunnen leden, waarnemers, 
voorzitter en secretaris agendapunten noteren en reageren op elkaars voorstellen voor 
agendapunten. Zo kunnen we, indien nodig, met elkaar nadere details van agendapunten 
verkennen en invullen. 

1.2.4 Informeren staatssecretaris 
De NAC brengt minimaal één keer per jaar advies uit aan de staatssecretaris van 
infrastructuur en Milieu. Het eerste advies stuurt de NAC uiterlijk voor het zomerreces van 

2016 aan de staatssecretaris. In het werkprogramma werkt de NAC verder uit wanneer zij de 

staatssecretaris over welke onderwerpen zal adviseren. 

1.2.5 Communicatie vanuit de Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
De NAC communiceert via voorzitter. Doorgaans gebeurt dat schriftelijk in de vorm van 
adviesrapporten. Afwijkende standpunten en ideeën van leden zijn herkenbaar in de 
rapporten. Wanneer leden zelfstandig communiceren over cabinelucht, doen zij dat namens 
hun eigen organisatie. 
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1.3 Vervolg 
De planning is om in november aanstaande de volgende bijeenkomst van de NAC te houden. 
KLM biedt aan gastheer te zijn. 

Voorafgaande aan de bijeenkomst in november communiceren de deelnemers van de NAC 
via http://ledendomein.platformparticipatie.nl over  

 de invulling van het werkprogramma voor het komende jaar;
 de agenda voor de bijeenkomst in november;
 ontwikkelingen op het gebied van cabinelucht.
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Colofon 

Voorzitter  

Contactpersoon  

 

  

E-mail @minienm.nl

Kenmerk DP -2015/187023 

Bijlage(n) werkprogramma versie 28 september 2015 
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Bijlage: Leden en waarnemers NAC 

Leden 

Organisatie Vertegenwoordiger Aanwezig 
15-9

TUIfly  

Corendon Dutch Airlines  √ 

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM)  √ 

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM)  √ 

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM)  √ 

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)  √ 

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)  √ 

Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Technici 
(NVLT) 

 √ 

Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Technici 

(NVLT) 

 √ 

Nederlandse organisatie voor Toegepast-

Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) 

 √ 

Nederlandse organisatie voor Toegepast-
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) 

 √ 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) 

 √ 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) 

 √ 

Vakbond van Nederlands Cabinepersoneel (VNC)  √ 

Vakbond van Nederlands Cabinepersoneel (VNC)  √ 

Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV)  √ 

Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV)  
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Waarnemers 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Directie 
luchtvaart 

 √ 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Directie 
luchtvaart 

 √ 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Inspectie 

Leefomgeving en Transport 

 √ 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 
directie gezond en veilig werken 
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Staatssecretaris 
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Bestuurskern 
Dir.Luchtvaart 
Afd. Luchtvaartveiligheid 
Plesmanweg 1-6 
Den Haag 
Postbus 20904 
2500 EX  Den Haag 

Contactpersoon 

T  
M  
F  

@minienm.nl 

Datum 
11 juni 2015 

Kenmerk 
IENM/BSK-2015/115311 

Bijlage 
1 Inleiding 

Voorafgaand aan het Algemeen overleg van 4 juni heeft u besloten een “Nationaal 
Adviesgroep Cabinelucht”(NAC) in te stellen. 

U heeft aangegeven de stakeholders zoals werkgevers (Barin, KLM), werknemers 
(VNV/VCP/NVLT)en onderzoeksinstituten (RIVM/TNO/NLR) te benaderen om hierin 
del te nemen. De adviesgroep zal functioneren onder een onafhankelijk voorzitter.  

De NAC zal in ieder geval worden belast metadviseren over: 
• ontwikkelingen (waaronder nieuw onderzoek) die relevant kan zijn voor de

gekozen strategie;
• de wenselijkheid van additioneel (internationaal) onderzoek;
• de Nederlandse inbreng in de Europese onderzoekstrajecten.

Geadviseerd besluit 
De directeur luchtvaart opdragen om de heer Biesheuvel te benaderen als 
mogelijke onafhankelijke voorzitter.  

Beslistermijn 
Het is gewenst het draagvlak bij de partijen te kunnen sonderen nadat de beoogd 
voorzitter heet aangegeven bereid te zijn aan de slag te gaan. Om voortgang te 
houden zou dat voor de zomer vakanties moeten worden afgerond zodat de NAC 
direct na de zomer feitelijk invulling kan geven aan de haar opgedragen 
adviestaak 

Argumentatie 
De heer   is een van de onafhankelijke voorzitters van de 
IenM  overlegorganen,  met als aandachtsgebied Milieu en Internationaal. (zijn CV 
is bijgevoegd) Zijn aandachtsgebieden sluiten goed aan bij de onderhavige 
problematiek. 
Het ministerie voert op meerdere terreinen overleg met stakeholders onder leiding 
van  onafhankelijke voorzitters in de hiervoor ingestelde overlegorganen. Als 
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onafhankelijke voorzitter op het terreinna Milieu en internationaal heeft hij ervaring  met het 
creëren een neutrale setting waarin alle deelnemers een gelijkwaardige positie hebben. Ook de 
overlegorganen van IenM hebben als taak visies en meningen helder in beeld te brengen en 
daar kort en bondig over te rapporteren aan de minister en/of staatssecretaris. 
Op het terrein van Cabinelucht is hij echt onafhankelijk en de ervaring met stakeholder overleg 
binnen IenM is een pre.  
Inhoudelijk deskundigen die als voorzitter zouden kunnen functioneren, zullen vrijwel altijd 
gelieerd zijn aan een van de stakeholders of een rol hebben bij betrokken 
onderzoeksinstellingen.  

Kader 
Een eerste voorbereidende bijeenkomst met de stakeholders is voorzien voor de 
zomervakantie. Het is de intentie om dan toe te lichten welke ontwikkelingen er allemaal spelen 
mbt cabine lucht. Zowel op nationaal als internationaal terrein. De Nederlandse 
vertegenwoordigers die in de vier internationale trajecten een rol spelen zullen de stand van 
zaken toelichten.  
Tenslotte zal in die eerste informele vergadering worden bezien welke aspecten men in de 
Terms of Refference op genomen wenst te zien.  

Direct na uw zomerreces zullen de formele benoeming van de voorzitter en de Terms of 
Reference ter vaststelling aan u worden voorgelegd. Na uw instemming kan de Kamer nog voor 
het einde van het reces worden geïnformeerd. 

Dit proces moet leiden tot een maximaal draagvlak bij de betrokken partijen. De stapsgewijze 
aanpak moet bovendien voorkomen dat stakeholders zich onvoldoende betrokken voelen bij de 
totstandkoming van de NAC. 

Krachtenveld, afstemming, financiële en juridische implicaties, communicati 
Krachtenveld: De in de brief aan de Kamer genoemde partijen zijn benaderd en hebben 
aangegeven bereid te zijn deel te nemen in de NAC. Wel voelde men zich overvallen door het 
initiatief. Vandaar de voorgestelde aanpak om het draagvlak te vergroten. 
Afstemming: SZW is benaderd en het onderwerp zal voor het zomerreces op directeurenniveau 
verder worden besproken. 
Implicaties Apparaat en financiën. De inhuur van de onafhankelijke voorzitter zal uit de 
reguliere budgetten moeten komen. Naar verwachting zal de NAC met voorstellen voor nader 
onderzoek komen. Daar zijn nog geen budgetten voor voorzien. Uitgaven zullen naar 
verwachting pas in 2016 e.v. aan de orde zijn. 
Communicatie: Naar aanleiding van de brief aan de Kamer is al een persbericht verschenen. 

Hoogachtend, 
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In dit werkprogramma staat beschreven wat de focus is van de Nationale Adviesgroep 
Cabinelucht (NAC) en op welke thema´s de NAC zich richt in 2015-2016. 

Dit is een dynamisch werkprogramma waarin de NAC gaandeweg haar focus formuleert. Dat 
biedt ruimte voor een responsieve agendering: gevraagde en ongevraagde adviezen, 
rekening houdend met de ontwikkelingen op het gebied van cabinelucht. 
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Inleiding 
Sinds enige jaren is een internationale discussie gaande over de kwaliteit van de cabinelucht 
in vliegtuigen. Er zijn vragen en zorgen over de mogelijkheid van giftige stoffen in de 
cabinelucht en de mate waarin deze giftige stoffen gezondheidsklachten kunnen 
veroorzaken. Vier Europese initiatieven onderzoeken verschillende aspecten van het 
vraagstuk. 

In haar brief aan de Tweede Kamer van 2 juni 2015 schrijft staatssecretaris Mansveld van 
Infrastructuur en Milieu daarover het volgende: ‘Met de vier Europese initiatieven worden 
alle invalshoeken van deze problematiek onderzocht,maar er is wel sprake van een complexe 
structuur. Het houden van overzicht en het tijdig op de juiste plaats agenderen van 
vraagstukken is daardoor uitdagend. Daarbij hecht ik er aan dat alle stakeholders goed 
worden geïnformeerd over de voortgang en de mogelijkheid krijgen om nieuwe 
ontwikkelingen op de juiste plaats te agenderen. Gelet op het bovenstaande zal ik een 
“Nationaal Adviesgroep Cabinelucht” (NAC) instellen.’ 

Naar aanleiding van de brief van toenmalig staatssecretaris Mansveld is in de zomer van 
2015 onderzocht hoe de NAC vorm te geven. Het bij wet ingestelde Overlegorgaan 
infrastructuur en milieu (OIM) bleek een geschikt instrument te zijn om de NAC bij onder te 
brengen. De Wet overleg infrastructuur en milieu waarborgt onder andere dat de 
vergaderingen worden voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Tevens regelt deze 
wet de beschikbaarheid van een secretaris. 
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Focus van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht 

De NAC legt haar focus op het volgende probleem: 

Het luchtbehandelingsysteem in vliegtuigen brengt stoffen in de 
cabinelucht. Dezelfde stoffen kunnen middels dezelfde processen 
ook op de onderhoudswerkplaats terechtkomen. Blootstelling aan 
deze stoffen zou effect kunnen hebben op de gezondheid van 
cabine- en grondpersoneel en passagiers. Het gaat zowel om 
langdurige blootstelling als om blootstelling tijdens fume events. 

Bij het formuleren van dit probleem heeft de NAC een aantal overwegingen. 
• Blootstelling cabinepersoneel, passagiers en grondpersoneel
de NAC kiest er voor om naast blootstelling van cabinepersoneel en passagiers ook
blootstelling van grondpersoneel op te nemen in het centrale probleem. Reden daarvoor is
dat de stoffen waaraan grondpersoneel en cabinepersoneel worden blootgesteld afkomstig
zijn van dezelfde bron: de motor. Daarmee zijn blootstelling aan deze stoffen op de grond en
in de cabine gerelateerd.
Om te voorkomen dat de probleemstelling te breed wordt benadrukt de NAC dat het gaat om
dezelfde stoffen als in de cabinelucht die middels dezelfde processen op de werkplaats
terecht kunnen komen bij onderhoud. De eerste reden daarvoor is dat stoffen kunnen
veranderen onder invloed van bijvoorbeeld temperatuur. Dat heeft invloed op de aard van de
stoffen op de grond en in de cabine. De tweede reden is dat de focus te breed wordt als
blootstelling van grondpersoneel aan alle stoffen uit de motor deel uitmaakt van de focus.
Het aantal stoffen neemt daarmee immers toe. Bijvoorbeeld fijnstof zou dan ook aan de orde
kunnen komen.

• Fume events
Fume events maken deel uit van de probleemstelling. Het gaat daarbij specifiek om fume
events die gerelateerd zijn aan het luchtbehandelingsysteem. NAC hecht belang aan
aandacht voor zowel de potentiële effecten van langdurige blootstelling aan lage
concentraties als van kortdurende blootstelling aan hogere concentraties tijdens fume
events.

• Stoffen
Voor de aanduiding van de stoffen in de probleemstelling kiest de NAC ervoor om een
neutrale term te gebruiken. Daarmee voorkomt de NAC om deze stoffen reeds bij voorbaat
als ‘gevaarlijk’ te bestempelen. Om van ´gevaarlijk´ te kunnen spreken, is meer zicht nodig
op de concentraties van de stoffen en de effecten op de gezondheid.
Verder benadrukt de NAC dat haar aandacht specifiek uitgaat naar stoffen die het
luchtbehandelingsysteem toevoegt aan de lucht.

Gekoppeld aan dit probleem is de centrale vraag voor de NAC: 

Wat is de omvang van het probleem en welke stappen richting een 
internationale oplossing kan Nederland zetten? 

Deze centrale vraag is tweeledig. Ten eerste gaat het om de omvang van het 
probleem. Het is immer niet bekend hoe groot de concentraties gevaarlijke 
stoffen zijn en het is evenmin bekend hoe groot het effect is op de gezondheid. 
Ten tweede is de oplossing onderdeel van de centrale vraag. Bij het zoeken naar 
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een oplossing benadrukt de NAC internationale karakter van het probleem. Het 
gaat in de NAC om het vinden van de Nederlandse bijdrage aan het oplossen 
van dit internationale probleem.  

De vraag naar de omvang van het probleem bekijkt de NAC vanuit het perspectief van 
gevaarlijke stoffen en vanuit het perspectief van gezondheidsklachten. 

Deelvragen 

Gevaarlijke stoffen 
• Welke kennis is er in Nederland over onderstaande vragen?
• Welke kennis is er bij de europese initiatieven over onderstaande vragen?
• Welk aanvullend onderzoek is nodig om de onderstaande vragen te beantwoorden?
• Wat kan Nederland doen om overzicht van en afstemming over de antwoorden op

onderstaande vragen te bevorderen?
1. Welke stoffen worden generiek in vliegtuigmotoren gebruikt?
2. Via welke algemeen gebruikte processen komen deze stoffen in de cabinelucht?
3. Welke combinaties van gebruikte stoffen en processen kunnen leiden tot de

aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de cabinelucht?
4. In welke concentraties worden deze stoffen aangetroffen in de cabinelucht?
5. In welke concentraties worden deze stoffen aangetroffen op de platforms?
6. Op welke wijze kunnen de concentraties van deze gevaarlijke stoffen in de

cabinelucht en op de platforms worden gemeten?
7. Welke mogelijke effecten geven deze gevaarlijke stoffen bij de gemeten

concentraties?
8. Hoe vaak komen fume events voor?
9. Hoe hoog zijn de concentraties van de verschillende stoffen tijdens fume events?

Gezondheidsklachten 
• Welke kennis is er in Nederland over onderstaande vragen?
• Welke kennis is er bij de europese initiatieven over onderstaande vragen?
• Welk aanvullend onderzoek is nodig om de onderstaande vragen te beantwoorden?
• Wat kan Nederland doen om overzicht van en afstemming over de antwoorden op

bovenstaande vragen te bevorderen?
1. Welke gezondheidsklachten zijn in verband gebracht met blootstelling aan de

verschillende stoffen?
2. Hoeveel mensen in Nederland hebben aangegeven deze gezondheidsklachten te

hebben als gevolg van stoffen in de cabinelucht of op het platform?
3. Wat is de ernst van de klachten?
4. Zijn er verschillen in gevoeligheid bij de mens?
5. Is het mogelijk gezondheidsklachten bij cabinepersoneel en passagiers systematisch

te monitoren?
6. Welke van deze gezondheidsklachten houden volgens onderzoek verband met de

kwaliteit van de cabinelucht?
7. Welke alternatieve verklaringen zijn er voor de gezondheidsklachten?

Oplossingen 
• Welke kennis is er in Nederland over onderstaande vragen?
• Welke kennis is er bij de europese initiatieven over onderstaande vragen?
• Welk aanvullend onderzoek is nodig om de onderstaande vragen te beantwoorden?
• Wat kan Nederland doen om overzicht van en afstemming over de oplossingen te

bevorderen?
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1. Welke oplossingen zijn er momenteel?
2. Wellke oplossingen zijn denkbaar in de toekomst?
3. Welke factoren zijn (internationaal) aan de orde bij de keuze van oplossingen?
4. Wie zijn betrokken bij de keuze van oplossingen?
5. Wie zijn betrokken bij het realiseren van oplossingen?

Advies aan de staatssecretaris 
de NAC adviseert en/of rapporteert jaarlijks aan de staatssecretaris. Per geval beziet de NAC 
of er reden is voor een tussentijds advies. In haar advies houdt de NAC in gedachten de brief 
van toenmalig staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer van 2 juni 2015: 

‘De NAC zal in ieder geval worden belast met adviseren over: 
• ontwikkelingen (waaronder nieuw onderzoek) die relevant kan zijn voor de gekozen

strategie;
• de wenselijkheid van additioneel (internationaal) onderzoek;
• de Nederlandse inbreng in de Europese onderzoekstrajecten.’
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Colofon 

Voorzitter  

Contactpersoon  
 

  
E-mai @minienm.nl

Kenmerk DP-2015/191406 

Bijlage(n) samenstelling Nationale Adviescommissie Cabinelucht 
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Bijlage: Samenstelling Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
De vaste deelnemers van de NAC zijn de voorzitter, leden, waarnemers, en een secretaris.  
De onafhankelijke voorzitter van de NAC is  Leden zijn 
vertegenwoordigers luchtvaartmaatschappijen (werkgevers), vertegenwoordigers van 
Werknemersorganisaties en vertegenwoordigers van onderzoeksinstituten. Waarnemers zijn 
vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu.  

Als aanvulling op de vaste leden kan de NAC gasten uit nodigen om hun kennis, ervaringen 
en ideeën te delen met de NAC.  

Leden 

Organisatie Vertegenwoordiger 

Arkefly  

Corendon Dutch Airlines  

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) 
ondernemingsraad 

 

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM)  

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM)  

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM)  

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)  

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)  

Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Technici 
(NVLT) 

 

Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Technici 
(NVLT) 

 

Nederlandse organisatie voor Toegepast-
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) 

 

Nederlandse organisatie voor Toegepast-
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) 

 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) 

 

Vakbond van Nederlands Cabinepersoneel (VNC)  

Vakbond van Nederlands Cabinepersoneel (VNC)  

Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV)  

Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV)  
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Waarnemers 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Directie 
luchtvaart 

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Directie 
luchtvaart 

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Inspectie 
Leefomgeving en Transport 

 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 
directie gezond en veilig werken 
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