Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019–2020

2

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2020Z06551
Vragen van de leden Laçin en Van Kent (beiden SP) aan de Ministers van
Infrastructuur en Waterstaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over
het bericht «Afhandelaars Schiphol eisen steunpakket van 25,5 miljoen euro»
(ingezonden 10 april 2020).
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Afhandelaars Schiphol eisen steunpakket van
25,5 miljoen euro»?1
Vraag 2
Wat is uw reactie op de vraag van vijf grondafhandelaars op Schiphol voor
een steunpakket van € 25,5 miljoen die zij op korte termijn nodig achten
omdat er anders gefaseerd drieduizend ontslagen zullen vallen?
Vraag 3
Bent u bereid tegemoet te komen aan de oproep van deze vijf grondafhandelaars op Schiphol? Zo ja, bent u ook bereid om voorwaarden als geen
ontslagen onder het eigen personeel en extern ingehuurd personeel te stellen
aan het verlenen van een steunpakket? Zo nee, waarom niet?
Vraag 4
Is het bij u bekend waarom de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid voor deze vijf grondafhandelaars onvoldoende zou zijn? Zo ja, kunt u dat
toelichten? Zo niet, bent u bereid dit te onderzoeken?
Vraag 5
Bent u bereid om onderzoek te doen naar de inrichting van grondafhandeling
op Schiphol waarbij minder grondafhandelaars actief zijn, er dus minder
concurrentie plaatsvindt op prijs en arbeidsomstandigheden en grondafhandelaars hogere tarieven kunnen hanteren om bijvoorbeeld een crisis als deze
te doorstaan en het personeel een beter salaris te bieden? Zo ja, wanneer
denkt u dit onderzoek te kunnen starten? Zo nee, waarom niet?
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Nieuwsblad Transport, 9 april 2020, Afhandelaars Schiphol eisen steunpakket van 25,5 miljoen
euro (https://www.nieuwsbladtransport.nl/vrachtafhandeling/2020/04/09/afhandelaars-schipholeisen-steunpakket-van-255-miljoen-euro/?gdpr=accept)
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Vraag 6
Bent u bereid om naar de situatie van vergelijkbare luchthavens als Schiphol
te kijken waar het gaat om de grondafhandeling en daarbij ook het aantal
grondafhandelaars per luchthaven mee te nemen? Zo nee, waarom niet?
Vraag 7
Kunt u deze vragen zo snel mogelijk beantwoorden gezien de urgentie van
het probleem dat grondafhandelaars schetsen?
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