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Afhandeling motie Lacin/Kuiken grondafhandeling 

Inleiding 
Op 23 juni 2020 is door de Tweede Kamer een motie (TK 2019-2020/31936 nr. 
767) aangenomen van de (toenmalige) leden Sem Lacin (SP) en Attje Kuiken
(PvdA). De motie vraagt de regering de juridische mogelijkheden tot het
invoeren van sociale vestigingseisen te onderzoeken ten behoeve van
grondafhandelingsbedrijven op Schiphol.
Aanleiding voor de motie is het vermoeden dat er een relatie bestaat tussen
gebrekkige arbeidsvoorwaarden van het grondpersoneel op Schiphol en
luchtvaartveiligheidsproblemen.
Het ministerie van IenW heeft daarop – in nauw overleg met de ministeries van
Financiën en SZW- een extern onderzoek gelast naar de situatie bij
grondafhandelaars op Schiphol.
Bijgevoegd treft u aan het eindrapport van de onderzoekers en de concept-
aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer met conclusies en aanbevelingen.

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen in 
het onderzoeksrapport en de Kamerbrief te accorderen en af te handelen. 

Beslistermijn 
Er ligt een toezegging aan de Kamer dat de motie vóór de start van het zomer 
reces op 9 juli a.s. zal worden afgehandeld. 

Argumentatie en toelichting 
• Inhoud motie

Op 23 juni 2020 is de volgende (aangepaste) motie van lid Laçin (SP) en lid 
Kuiken (PvdA) aangenomen: 

constaterende dat werknemers op Schiphol tijdens de coronacrisis als vitaal 
zijn aangemerkt en hebben doorgewerkt; 
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overwegende dat deze werknemers eisen dat zij vast en veilig werk krijgen en 
zich hardmaken voor een minimaal uurloon van €14 per uur; 

overwegende dat Schiphol sociale vestigingseisen kan stellen aan werkgevers 
die actief zijn op Schiphol; 

overwegende dat de rijksoverheid grootaandeelhouder is van Schiphol; 

verzoekt de regering, de mogelijkheden voor het invoeren van sociale 
vestigingseisen in kaart te brengen, en de Kamer hierover te informeren, 

De motie is ingestoken door FNV Schiphol. Volgens de FNV wordt 
grondpersoneel te weinig betaald voor het werk dat zij uitvoeren, een onzeker 
bestaan leiden doordat gewerkt wordt met flexibele contracten en zou 
personeel onvoldoende zijn opgeleid. Dit zou ertoe leiden dat de 
luchtvaartveiligheid op Schiphol in het geding is. Daarom zou Schiphol sociale 
vestigingseisen in moeten stellen voor bedrijven die actief zijn op de 
luchthaven. Ook de overheid wordt door FNV aangesproken op haar 
verantwoordelijkheden, waarbij IenW specifiek wordt genoemd in relatie tot 
het waarborgen van de luchtvaartveiligheid.  

Scope van het onderzoek 
De motie roept een viertal hoofd vragen op die de onderzoekers van NLR, 
Ecorys en de Universiteit van Leiden hebben getracht te beantwoorden: 

1. Welke juridische mogelijkheden zijn er op hoofdlijnen voor het invoeren van
sociale vestigingseisen, mede gelet op Europese richtlijnen daartoe?
2. Wat is de mate van volwassenheid van de veiligheidscultuur bij de
grondafhandelingsorganisaties op Schiphol? Is er een verband tussen de mate
van volwassenheid van de veiligheidscultuur en data en kwantitatieve
gegevens over incidenten of (bijna) ongelukken in relatie tot de vliegveiligheid?
Zo ja, welke verbanden zijn dit?
3. Hebben de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden effect op de
vliegveiligheid? Zo ja, welke effecten zijn dit?
4. Kunnen sociale vestigingseisen bijdragen aan verbetering van de
vliegveiligheid in relatie tot de grondafhandeling op airside op Schiphol; zijn er
voor de hand liggende alternatieven?

Bij de opdrachtverlening tot uitvoering en begeleiding van het externe 
onderzoek zijn drie  ministeries betrokken: het ministerie van Financiën 
(aandeelhouder, staatsdeelnemingenbeleid); het ministerie van SZW (arbo en 
arbeidsvoorwaarden) en uw ministerie van IenW (luchtvaartveiligheid). 

• Samenvatting conclusies en aanbevelingen onderzoek

Politieke context 
Hier staat een beschrijving van de politieke spanning of afweging, eventuele 
verwijzingen naar het Regeerakkoord, partijprogramma's, uitspraken van 
bewindslieden of Kamerleden, relevante Kamervragen of moties, etc. 

Kader 
Beschrijf in enkele bullits de relevante politiek-bestuurlijke randvoorwaarden, 
zoals bestaand beleid, wet- en regelgeving, jurisprudentie, afspraken en 
toezeggingen. 

Krachtenveld, afstemming, financiële en juridische implicaties, 
communicatie 
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Krachtenveld – Ga vervolgens in op de belangen van de belangrijkste spelers, 
en hoe die worden gediend of geschaad. 
Duurzaamheid - Beschrijf hoe duurzaamheid heeft meegewogen en is 
uitgewerkt bij de keuzes in dit voorstel (effecten voor klimaat, circulaire 
economie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en gezonde leefomgeving). 
Burgers - Geef altijd aan wat dit voorstel betekent voor de 'gewone burger'. 
Afstemming – Vermeld gesprekspartners, resultaten van eventueel overleg, 
zowel intra- en/of interdepartementaal (zoals in het ambtelijk voorportaal) als 
met andere partijen. 
Implicaties apparaat en financiën - Beschrijf zowel de implicaties voor het 
apparaat als de (overige) kosten, noodzaak, dekkingsmogelijkheden, en 
gevolgen voor de begroting. Vraag indien nodig (en in het geval van formatie-
gevolgen altijd) advies en medeparaaf van directie IBI. 
Juridische implicaties – Vermeld opvallende juridische consequenties; geef 
altijd argumentatie voor nationale koppen; vraag waar nodig advies en 
medeparaaf van de directie HBJZ. 
Communicatie – Bij onderwerpen van invloed op de beeldvorming van IenM in 
den brede: bepaal - altijd in overleg met de directie Communicatie - de inzet 
van communicatiemiddelen (e.g., nieuwsbericht, persbericht, evenement én 
Rijksoverheid.nl). 
Gedrag in beleid - Beschrijf of en hoe gedragsbepalende factoren een rol spelen 
en op welke wijze hier aandacht aan is besteed (Zie DOE-MEE tool intranet). 

, 
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Toelichting 
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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