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Onze referentie
2014-0000140336

Datum 29 september 2014
Betreft Kamervragen van de leden Van Ojik (GroenLinks), Kerstens (PvdA) en
Karabulut (SP) over overtredingen van de TNO-normen voor statijden bij
de luchthavenbeveiliging op Schiphol (ingezonden op 9 september 2014)
Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van de leden Van Ojik
(GroenLinks), Kerstens (PvdA) en Karabulut (SP) over overtredingen van TNOnormen voor statijden bij de luchthavenbeveiliging op Schiphol. Deze vragen
werden ingezonden op 9 september 2014 met kenmerk 2014Z15265.
De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher
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2014Z15265
Vragen van de leden Van Ojik (GroenLinks), Kerstens (PvdA) en Karabulut (SP)
aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over overtredingen van
TNO-normen voor statijden bij de luchthavenbeveiliging op Schiphol (ingezonden
9 september 2014)

Datum
24 september 2014
Onze referentie
2014-0000140336

Vraag 1
Bent u bekend met de gezondheidsrisico’s voor beveiligers (en daarmee
samenhangende veiligheidsrisico’s van passagiers) bij langdurig en eenzijdig
staand werk? Acht u het van belang dat beveiligers en passagiers tegen deze
risico’s beschermd worden?
Antwoord 1
Het is mij bekend dat beveiligingspersoneel te maken heeft met fysiek en mentaal
belastend werk. Volgens de arbowetgeving mag fysieke belasting geen gevaren
opleveren voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer en moet
psychosociale arbeidsbelasting worden voorkomen. Het is de taak van de
werkgever om – met instemming van de werknemers – de preventie verder vorm
te geven. De beveiligingsbranche heeft de algemene voorschriften van de
arbowetgeving verder uitgewerkt in een Arbocatalogus Particuliere Beveiliging.
Vraag 2
Acht u het maximeren van statijden een goede manier om beveiligers tegen deze
gezondheidsrisico’s te beschermen? Onderschrijft u de TNO-normering voor
langdurig en eenzijdig staand werk, de zogenaamde maximale statijden, als
hierbij te hanteren norm?
Antwoord 2
Het is de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers om de algemene
doelvoorschriften van de arbowetgeving te vertalen in oplossingen en
middelvoorschriften zoals normeringen die bijdragen aan gezond en veilig werken.
Deze kunnen onderdeel uitmaken van de Arbocatalogus en dienen dan als
uitgangspunt voor toezicht en handhaving door de Inspectie SZW.
In de huidige CAO hebben partijen afspraken gemaakt over statijden voor de
luchthavenbeveiliging. Over de toepassing van het statijdenrapport van TNO zijn
afspraken vastgelegd in het onderhandelingsresultaat van 2 september 2014 voor
de nieuwe CAO Particuliere beveiliging die gaat lopen van 1 oktober 2014 tot 1 juli
2015.
Vraag 3
Bent u bekend met het onderzoek van FNV Beveiliging naar overschrijdingen van
de TNO normen statijden dat 5 september 2014 is gepresenteerd? Hoe oordeelt u
over de onderzoeksresultaten waarbij een gemiddelde overschrijding van 81
minuten per werkdag per beveiliger werd vastgesteld?
Antwoord 3
Ja, het onderzoek van de FNV is mij bekend. TNO staat bij het ministerie van SZW
bekend als een deskundig onderzoeksbureau op het gebied van
arbeidsomstandigheden. TNO heeft maatwerk geleverd voor de beveiligers van
Schiphol door normen en richtlijnen te ontwikkelen die specifiek zijn toegesneden
op hun situatie. Het naleven van de door TNO ontwikkelde richtlijnen en normen
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zal naar verwachting dan ook zeker bijdragen aan het verbeteren van de
arbeidsomstandigheden van de beveiligers.
Vraag 4
Acht u het aantal overschrijdingen en de omvang daarvan acceptabel? Zo ja,
waarom? Zo nee, bent u bereid (nu de staat mede-aandeelhouder is) Schiphol
hierop aan te spreken?

Datum
24 september 2014
Onze referentie
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Antwoord 4
Zie ook het antwoord op vraag 3. Fysieke belasting is een belangrijk arbeidsrisico
en het is van belang dat hier aandacht aan wordt besteed. Het stellen van normen
kan bevorderend werken.
De verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden ligt primair bij de
beveiligingsbedrijven als werkgevers. Goed opdrachtgeverschap vereist dat ook
een opdrachtgever, als partij in de keten, rekening houdt met de verplichtingen
waar een opdrachtnemer aan moet voldoen. Ik ben bezig met een verkenning van
mogelijkheden om opdrachtgevers te stimuleren om rekening te houden met
gezond een veilig werken bij de opdrachtnemers. Ik ga daarover graag met uw
kamer in gesprek.
1) http://mindyourjob.nu/_system/wp-content/uploads/2014/09/Resultatenonderzoek-statijden-zomer-2014.pdf
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