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Principe-akkoord CAO vliegers 2013-2016, d.d. 10 juni 2015  
 

 

 

 

De ondergetekenden: 

 

1. de commanditaire vennootschap TRANSAVIA AIRLINES C.V. ten deze 

vertegenwoordigd door haar enig beherend vennoot Transavia Airlines B.V., hierna te 

noemen “Transavia” enerzijds,  

 

en 

 

2. de VERENIGING NEDERLANDSE VERKEERSVLIEGERS, hierna te noemen “VNV” 

anderzijds, 

 

 

Overwegende dat:  

 Transavia in haar strategisch plan 2014-2019 uitgaat van een kostenreductie van 

15% op de kosten per eenheid (CASK) van Cockpit ten opzichte van de CASK in 

2014; 

 De VNV bereid is te investeren in het bedrijf door aan kostenreductie in 

arbeidsvoorwaarden in het kader van het strategisch plan mee te werken;  

 Partijen aannames hebben gedaan voor een CASK-reductie die kan worden behaald 

door groei, door verbetering van de productiviteit (door o.a. introductie van 

optimizer) en door verlaging van het ziekteverzuim; 

 Partijen verwachten dat deze aannames, tezamen met de afspraken uit dit protocol 

omtrent kostenreductie in arbeidsvoorwaarden, leiden tot de beoogde verlaging van 

de CASK Cockpit van 15%. 

 

 

 

zijn de volgende afspraken met betrekking tot de CAO Transavia Vliegers 

overeengekomen: 

 

 

Deze afspraken zijn voorwaardelijk aan uitvoering van het strategisch plan 2014-2019 

gedurende de looptijd van dit akkoord. 

 

 

Looptijd  

 

1) Looptijd 

De looptijd van de CAO is van 1 mei 2013 tot en met 31 december 2016. 

 

 

Financiële regelingen 

 

 

2) Salaris 

Gedurende de looptijd van deze CAO kent Transavia over de salarissen en de 

salarisschalen geen structurele kostencompenserende loonsverhoging toe. 

 

3) Bevriezing tredestijging 2015 

Artikel 3 lid a van bijlage 2 van de CAO wordt niet toegepast in 2015. Per 1 juli 

blijven alle werknemers in dezelfde trede ingeschaald. 
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Vanaf 1 juli 2015 tot 30 juni 2018 zullen gezagvoerders die in het maximum van de 

schaal zitten, de (huidige) trede 22, worden betaald conform het niveau van trede 21. 

Na de kanteling van de loonlijn, zoals bedoeld in artikel 4 van dit protocol, zal de 

nieuwe trede 28 ( tabel 1a) uitbetaald worden op het niveau van de oude trede 21 

(salaristabel geldend tot en met juni 2016). Met ingang van 1 juli 2018 zal trede 28 

weer uitbetaald worden conform het niveau van de hoogste trede uit tabel 1a .  

De vlieger die in juni 2015 de rang van junior First Officer (FO) heeft zal geen 

bevriezing krijgen van zijn trede op 1 juli 2015. In plaats van de bevriezing van de 

trede op 1 juli 2015 zal de stap van junior FO naar senior FO structureel komen te 

vervallen per 1 juli 2015. Bijlage 2, art 3 lid b en c van de CAO zal worden geschrapt. 

De vlieger dient tenminste 6 maanden in actieve dienst te zijn op basis van een 

contract voor onbepaalde tijd om in aanmerking te komen voor de jaarlijkse 

tredestijging per 1 juli. Voor vliegers die voor hun onbepaalde tijdscontract al een 

contract voor bepaalde tijd hebben gehad, geldt dat deze per 1 juli wel in aanmerking 

komen voor een jaarlijkse tredestijging. 

 

4) Kanteling van de loonlijn 

Per 30 juni 2016 wordt de huidige loonlijn gekanteld met 20% voor alle vliegers. 

Indien blijkt dat in 2017 de basisvloot van Transavia in Nederland niet met minimaal 

4 vliegtuigen is gegroeid ten opzichte van de basisvloot in voor (mei)- en na 

(sept/okt) seizoen 2015, zal deze maatregel worden teruggedraaid, tenzij partijen 

gezamenlijk vaststellen dat de beoogde groei per 2017 niet verantwoord is om 

bedrijfseconomische redenen. Dit houdt in dat met ingang van 30 juni 2016 de 

nieuwe salaristabel wordt ingevoerd, zoals opgenomen in bijlage 1a bij dit protocol. 

Op 1 juli 2016 worden alle vliegers op basis van het salaris, zoals van toepassing op 1 

juli 2016, ingeschaald in de salaristabel als opgenomen in bijlage 1 van dit protocol. 

Inschaling vindt plaats in de trede waarin het naast hogere salaris (inclusief 

periodiek) is opgenomen. Daarmee zijn de vliegers ingeschaald in de volgende trede, 

zoals bedoeld in artikel 3 sub a van bijlage 2 van de CAO. 

5) Instapsalaris FO 

Bij aanvang van de arbeidsovereenkomst wordt een werknemer altijd ingedeeld in de 

FO-starttrede E1 (met uitzondering van de eerste twee maanden waarin gedurende 

de opleiding een afwijkend salaris geldt). Artikel 2 van bijlage 2 van de CAO zal 

daarop worden aangepast. 

    

6) Jubileumuitkering 

De jubileum-uitkering wordt, vanaf 1 januari 2015, uitgebreid met een evenredig deel 

van het vakantiegeld, eindejaarsuitkering en de bruto-toeslag, exclusief Neven 

Functionarissen-vergoeding. 

 

 

Afbouwregeling  

 

7) Afbouwregeling 

Bijlage 25 van de CAO zal worden aangepast aan onderstaande afspraken. 

 

7.1 Vliegers in dienst getreden op of na 1 juli 2015 

Voor nieuwe vliegers (in dienst getreden op of na 1 juli 2015) wordt de afbouwregeling 

afgeschaft. Deze vliegers zullen worden ingeschaald in de salaristabel zoals opgenomen 

in bijlage 1b van dit protocol.  
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7.2 Vliegers in dienst getreden op of na 1 januari 2006, doch voor 1 juli 2015:  

Deze groep vliegers verkrijgt afbouwvolume conform huidige afspraken in bijlage 25 van 

de CAO (afbouwregeling) en heeft een keuze, die uiterlijk 31 december 2015 kenbaar 

moet worden gemaakt aan werkgever: 

 

a. In de afbouwregeling instromen (d.w.z. 75% werken tegen 100% salaris voltijder 

conform huidige methodiek), waarbij de werkgever (maximaal) 6 afbouwdagen 

naar eigen inzicht mag indelen, waarvan maximaal 4 dagen verplaatst kunnen 

worden uit de periode juli en augustus. Werkgever zal uiterlijk voor 1 januari van 

enig jaar duidelijkheid verstrekken over de ligging van deze 6 afbouwdagen. Deze 

dagen zullen een aaneengesloten afbouwperiode niet onderbreken en tevens 

gelijkelijk verdeeld worden over de vliegers die op dat moment gebruik maken 

van de afbouwregeling. 

b. Inschaling in de salaristabel als opgenomen in bijlage 1b van dit protocol, per 1 

januari 2016 in dezelfde trede. Indien de vlieger hiervoor kiest, vervalt het recht 

op het gebruik maken van de afbouwregeling. 

 

7.3 Vliegers in dienst getreden voor 1 januari 2006, nog niet gebruik makend 

van de afbouwregeling 

Deze groep vliegers heeft afbouwvolume conform huidige afspraken in bijlage 25 van de 

CAO (afbouwregeling) en heeft een keuze, die minimaal 1 jaar voor aanvang definitief 

wordt gemaakt: 

 

a. In de afbouwregeling instromen (d.w.z. 75% werken tegen 100% salaris voltijder 

conform huidige methodiek), waarbij de werkgever  (maximaal) 6 afbouwdagen 

naar eigen inzicht mag indelen, waarvan maximaal 4 dagen verplaatst kunnen 

worden uit de periode juli en augustus. Werkgever zal uiterlijk voor 1 januari van 

enig jaar duidelijkheid verstrekken over de ligging van deze 6 afbouwdagen. Deze 

dagen zullen een aaneengesloten afbouwperiode niet onderbreken en tevens 

gelijkelijk verdeeld worden over de vliegers die op dat moment gebruik maken 

van de afbouwregeling 

b. In de afbouwfase 100% werken tegen een toeslag van 15% van het voltijd salaris, 

niet pensioengevend, toeslag is gebaseerd op het (kale) bruto maandsalaris uit 

salaristabel en is geen grondslag voor eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, 

andere toeslagen etc., onder de voorwaarde dat er voldoende capaciteitsbehoefte 

is. 1/15 (1 procentpunt) van deze toeslag zal worden aangewend om invulling te 

geven aan artikel 7.5 en is derhalve niet verschuldigd aan de gezagvoerder, maar 

aan de meest seniore first officer. 

Werkgever zal uiterlijk 6 maanden voor datum van de aangevraagde 

ingangsdatum uitsluitsel geven over de mogelijkheid hiervan. Onder 100% werken 

wordt verstaan het blijven werken conform de oorspronkelijke tewerkstelling. 

Een eenmaal ingevoerde keuze is onherroepelijk. 
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7.4 Vliegers in dienst getreden voor 1 januari 2006 en reeds gebruik makend 

van de afbouwregeling 

Vliegers die afbouwgerechtigd zijn, behouden hun aanspraak op afbouw, met dien 

verstande dat de werkgever (maximaal) 6 afbouwdagen per jaar naar eigen inzicht mag 

indelen, waarvan maximaal 4 dagen verplaatst kunnen worden uit de periode juli en 

augustus. Werkgever zal uiterlijk voor 1 januari van enig jaar duidelijkheid verstrekken 

over de ligging van deze 6 afbouwdagen. Deze dagen zullen een aaneengesloten 

afbouwperiode niet onderbreken en tevens gelijkelijk verdeeld worden over de vliegers 

die op dat moment gebruik maken van de afbouwregeling. 

 

7.5 Compensatie voor mogelijke vertraging in doorstroom voor de seniore FO in 

dienst getreden voor 1 juli 2015 

Voor elke vlieger die kiest voor optie 100% werken tegen een toeslag (zoals bedoeld in 

7.3, sub b van dit protocol), zal Transavia een compensatie betalen aan de meest seniore 

FO. Hierbij zal de volgende methodiek worden gehanteerd: 

 

a. Transavia betaalt per gezagvoerder die kiest voor 100% werken, een toeslag aan 

de meest seniore FO van 1% van het salaris van de betreffende gezagvoerder, 

niet pensioengevend. De toeslag is gebaseerd op het (kale) bruto maandsalaris uit 

salaristabel en is geen grondslag voor eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, 

andere toeslagen. De meest seniore FO wordt bepaald op basis van de 

senioriteitslijst zoals bedoeld in bijlage 18 van de CAO. 

b. De seniore FO ontvangt maximaal 4% toeslag, zoals beschreven in sub a; d.w.z. 

dat per 4 vliegers die 100% gaan werken vanaf de afbouwgerechtigde fase, 1 

seniore FO een toeslag van 4% ontvangt. Zodra het maximum van 4% wordt 

ontvangen, zal de eerstvolgende meest seniore FO de compensatie ontvangen van 

1% per vlieger die kiest voor 100% werken. 

c. Om aanspraak te kunnen maken op de compensatie gelden de volgende 

voorwaarden: 

- de vlieger voldoet aan de eisen voor de hogere functie en  

- de vlieger is niet gedemoveerd conform artikelen 6.1 of 6.2 uit de CAO 

 

de compensatie geldt niet indien de vlieger heeft aangegeven niet te willen 

doorstromen naar de functie van gezagvoerder. 

d. De toeslag wordt uitbetaald totdat de FO promoveert tot gezagvoerder. 

Vervolgens wordt de eerstvolgende meest seniore FO conform bovenstaande 

methodiek gecompenseerd. 

7.6 Samenloop afbouw en overtolligheid 

Bijlage 13 van de CAO zal worden aangepast zoals opgenomen in Bijlage 2 van dit 

protocol. 
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Productiviteitsmaatregelen 

 

8) Roostervrije dagen  

Met ingang van 1 januari 2015 vindt bij alle vliegers een vermindering met 2 RD’s 

plaats, zodat nog 6 RD’s op jaarbasis resteren. Artikel I.1.2 van bijlage 7 van de CAO 

zal hiermee komen te vervallen. 

 

9) Snipperdagen afbouwers  

Vliegers die gebruik maken van de afbouwregeling hebben per 1 januari 2016 

aanspraak op 3 snipperdagen(bij 25% afbouwen), resp 2 snipperdagen (bij 50% 

afbouwen) in geval van een oorspronkelijke voltijdstewerkstelling. De snipperdagen 

worden derhalve conform de deeltijdregeling bijgeschreven. 

 

10) Jeppesen en vereenvoudiging van de WRR  

Vanaf 2016 zullen de VNV en Transavia een werkgroep starten om de huidige WRR te 

vereenvoudigen en aan te passen aan de Jeppesen optimizer. Het doel van deze 

werkgroep zal zijn om het ziekteverzuim te reduceren en de productiviteit te 

verhogen ten opzichte van 2014 in het kader van het strategisch plan van Transavia.  

- De VNV krijgt een positie in de werkgroep. 

- De werkgroep adviseert Transavia over de tuning van de Jeppesen optimizer. 

- De VNV krijgt een maandelijkse update over de “setup” die gebruikt wordt voor de 

Jeppesen optimizer. 

- In de werkgroep zal tevens de mogelijkheid worden uitgewerkt om met ingang van 

de zomerdienstregeling 2016 jokerdagen te introduceren, waarbij de intentie van 

partijen is om eventuele kostenverhogende effecten te vermijden. Het principe van 

een jokerdag is een pre–assigned weekend dag op verzoek van de vlieger.  

- de tekst van C14 uit bijlage 7 zal worden aangepast, conform onderstaande tekst. 

Indien dit kostenverhogende effecten voor Transavia met zich brengt, zal in de 

werkgroep onderzocht worden hoe deze kunnen worden geneutraliseerd. 

 

Partijen wijzigen artikel C.14 van de CAO conform onderstaande tekst:  

 

1) Indien de vrije tijd direct voorafgegaan wordt door een vluchtopdracht met een 

geplande afmeldtijd van 20:01lt tot en met 00:59lt, zal de meldingstijd direct 

aansluitend aan de vrije tijd (conform F.1.b) niet voor 05:00lt liggen. 

2) In aanvulling daarop geldt dat indien er minimaal 23 uur plus de gepubliceerde 

vrije tijd (conform F.1.b) zit tussen het geplande afmeldingstijdstip en het 

eerstvolgende aanmeldtijdstip, C.14 1) niet van toepassing is.  

3) Indien de vrije tijd direct voorafgegaan wordt door een vlucht- of 

simulatoropdracht met een geplande afmeldtijd vanaf 01:00lt, zal de meldingstijd 

direct aansluitend aan de vrije tijd (conform F.1.b) niet liggen tussen 23:00lt en 

04:59lt. 

4) In aanvulling daarop geldt dat indien er minimaal 29 uur plus de gepubliceerde 

vrije tijd (conform F.1.b) zit tussen het geplande afmeldingstijdstip en het 

eerstvolgende aanmeldtijdstip, C.14 3) niet van toepassing is.  

Deze bepaling treedt in werking op de roosters die 10 dagen na een definitieve 

goedkeuring door partijen op het integrale akkoord worden gepubliceerd. 

 

  



    

Principe-akkoord 10 juni 2015, CAO Transavia Vliegers 2013-2016    Pagina 6/17 

 

 

 

11) Wijziging bijlage 7, F3b, F4 en G5 

Het aantal op te bouwen PD’s en CD’s wordt per 1 juli 2015 gereduceerd door 

middel van aanpassen van afspraken omtrent compensatie zoals vastgelegd in Bijlage 

7 van de CAO: 

 F3.b (Bewilliging): 1 PD in plaats van 1PD/1CD;  

 F4 (Zomerpiek) 1 PD in plaats van 1PD/1CD. 

 G5: aantasting bij meer dan 2 uren doch minder dan 24 uren: 1PD ipv 1 CD en 

1 PD. 

 

 

Flexibele inzetbaarheid 

 

12) Tijdelijke seizoenscontracten 

Om Transavia beter in staat te stellen om met een flexibele schil te werken is het 

vanaf 1 juli 2015 mogelijk om maximaal 2 tijdelijke seizoenscontracten per persoon in 

2 jaar aan te bieden. Artikel 5 lid 2 van de CAO wordt daartoe aangepast. Vliegers die 

een seizoenscontract hebben of hebben gehad zullen te allen tijde voorrang krijgen, 

bij gebleken geschiktheid, bij het invullen van een vacature voor onbepaalde tijd. 

   

13) Doorwerken na pensionering 

Vliegers hebben het recht om met ingang van 1 juli 2015 aansluitend aan 

pensionering een contract voor bepaalde tijd aan te gaan met Transavia. Transavia 

zal dit faciliteren tenzij dit vanwege zwaarwegende redenen in redelijkheid niet van 

Transavia kan worden verlangd. Het dienstverband wordt aangegaan op basis van 

een bepaalde tijdcontract van maximaal 2 jaar (tot de leeftijd van 60 jaar), waarbij 

gemiddeld 50% productie zal worden geleverd tegen €100.000,= bruto (inclusief 8% 

vakantiegeld en andere emolumenten) voor gezagvoerders, per jaar geïndexeerd 

volgens de inflatie compenserende maatregelen voortvloeiend uit de Transavia cao-

vliegers, alsmede voor First Officers tegen €60.000 bruto (inclusief 8% vakantiegeld 

en andere emolumenten), per jaar geïndexeerd volgens de inflatie compenserende 

maatregelen voortvloeiend uit de Transavia cao-vliegers . Hierbij zal geen 

pensioenpremie worden betaald en hierbij zal op basis van maatwerk, welke in 

overleg zal plaatsvinden, de vlieger (meer) in de productiepiek en (minder) in de 

dalperiode worden ingezet (met als richtlijn een minimum van 37,5%).  

 

Vliegers die gebruik willen maken van deze mogelijkheid zullen dit minimaal 1 jaar 

voor pensionering aan Transavia kenbaar maken. Artikel 5.6 van de CAO wordt 

hiertoe aangepast., zodanig dat de CAO op deze vlieger van toepassing blijft voor 

zover hier niet anders is bepaald, doch in ieder geval met uitzondering van: bijlagen 

2, 11, 13, 18 en 25. 

Behoud van senioriteit geldt niet voor vakantie/verlof aanvraag door de vlieger. 

Tevens geldt dat in geval van overtolligheid eerst reductie van arbeidsplaatsen 

plaatsvindt bij deze groep doorwerk vliegers op basis omgekeerde volgorde van de 

reguliere senioriteitslijst.     

 

14) Inhuurnorm 

Artikel 4.8 lid 5 van de CAO wordt per 1 januari 2016 aangepast zodanig dat 

Transavia de mogelijkheid heeft om gedurende de zomerperiode maximaal 35 FO’s in 

te huren.  

   

15) Deeltijdpercentages 

Bijlage 26 wordt per 1 januari 2016 aangepast zodanig dat uitbreiding van 

deeltijdpercentages per 10% mogelijk worden, waarbij het minimum 50% blijft (icm 

afbouw is minimum 37,5%).  Daarnaast blijft het deeltijdpercentage 75% mogelijk. 

Uitwerking hiervan vindt plaats in overleg met VNV.     
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Pensioenen 

 

16) Invulling pensioenen 

 

a. Pensioenen vanaf 1 januari 2016 worden als volgt ingevuld:  

1) Vanaf 2016 zal de toekomstige opbouw van pensioenen plaatsvinden in een 

DC-regeling. Diverse varianten zullen worden onderzocht zodat de meest 

optimale regeling kan worden gekozen. Dit zal op een dusdanige termijn 

gebeuren dat de nieuwe regeling vanaf 1 januari 2016 in kan gaan. Hierbij 

geldt zorgvuldigheid als de hoogste prioriteit. 

2) Het budget dat bestemd is voor pensioenen in een individuele beschikbare 

premieregeling zoals bedoeld onder 1, zal per 1 januari 2016 in totaal worden 

verhoogd naar 34% van het ongemaximeerde pensioengevende jaarsalaris. De 

verdeling daarvan is 1/3de werknemerspremie en 2/3de werkgeverspremie 

van het pensioengevende jaarsalaris. Het budget zal aangewend worden voor 

een bruto-pensioenregeing en een netto-aanvullende pensioenregeling, 

hetgeen nader zal worden uitgewerkt door partijen.  

3) De afspraken zijn onderhevig aan fiscale goedkeuring. Deze zal worden 

aangevraagd. Indien geen fiscale goedkeuring wordt verkregen, zal de 

pensioenregeling met terugwerkende kracht per ingangsdatum (1 januari 

2016) door de uitvoerder worden aangepast tot hetgeen wel fiscaal 

toelaatbaar is, conform de huidige fiscale aanpassingsclausule uit het 

pensioenreglement.  

4) Bij de definitieve invulling van de afspraken zal voorkomen worden dat er 

samenloop ontstaat met de reeds gemaakte afspraak tav verzekering voor 

nabestaandenvoorziening boven de 100.000 euro.  

5) Er geldt een voorbehoud voor invulling van de huidige BOP-regeling, waarbij 

de BOP-regeling van 2014 leidend zal zijn. Partijen zullen overleggen over de  

compensatie voor deelnemers aan wie op of na 1 januari 2016 een BOP 

uitkering wordt toegekend, in verband met de beperking van de premievrije 

voortzetting pensioenopbouw.  

 

b) In verband met de wijziging van de pensioenregeling zal Transavia eenmalig een 

bedrag van 4,0 miljoen euro beschikbaar stellen, 2,0 miljoen zal worden 

toegevoegd aan het vrije vermogen van het pensioenfonds SPTV en 2,0 miljoen 

zal worden aangewend voor reparatie pensioenen 2015. 

 

c) Ten aanzien van de vrijval, zoals bedoeld in artikel 10 sub c van het 

pensioenprotocol december 2014, en de reparatie pensioenen 2015 hebben 

partijen de vrijvalstaffels bepaald. Deze zijn opgenomen in bijlage 3 van dit 

protocol. De vrijval zal worden aangewend voor een nader tussen partijen uit te 

werken netto-aanvullend pensioen. Indien de vlieger niet wenst deel te nemen 

aan deze regeling dient hij Transavia te verzoeken om de vrijval uit te betalen. 

Uitbetaling vindt plaats conform de staffels als bedoeld in bijlage 3 van dit 

protocol. Transavia zal op zijn vroegst vanaf de maand september de tot en met 

die maand opgebouwde vrijval uitkeren en daarna maandelijks. De aanvraag tot 

uitbetaling moet uiterlijk voor het einde van de maand daarvoor gedaan zijn bij 

Transavia. 
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Overig 

 

17) Heavy crew 

Met ingang 1 januari 2017 zal Transavia geen gebruik meer maken van Heavy Crew. 

Bijlage 7 hoofdstuk VII van de CAO zal hiertoe worden aangepast. 

  

18) Meldstationbeleid 

Partijen streven naar het schrappen van artikel 7 uit Bijlage 8 van de CAO zodra dit 

mogelijk blijkt na invoering van de Jeppesen optimizer. Het eventueel schrappen van 

artikel 7 uit Bijlage 8 zal de bedoeling in zich hebben om iedere vlieger op zijn/haar 

eigen meldstation te laten melden. Indien er uithelp op een ander station gewenst is, 

zal de vlieger zich op zijn/haar eigen meldstation melden waarna er passend vervoer 

zal klaarstaan om de vlieger naar het gewenste station te brengen. De vlieger kan 

hier op eigen verzoek van afwijken, waarbij de WRR zal worden uitgevoerd alsof de 

vlieger gebruik heeft gemaakt van het vervoer van- en naar het betreffende 

meldstation, zoals aangeboden door Transavia. 

 

19) Planning en Uitvoering 

Bijlage 7 van de CAO wordt aangepast met een nieuw artikel G.8 dat inhoudt dat: 

 

Indien de vlieger zich heeft aangemeld voor een vluchtopdracht en er veranderingen 

aan de ingetekende vluchtopdracht noodzakelijk zijn, zal de vernieuwde 

vluchtopdracht passen binnen de maximale wettelijke FDP. Voor de consequenties 

voor rust, compensatie en aantasting vrije tijd, gelden Bijlage 7, Hoofdstuk III en 

artikel 7 van het Bijstellingsprotocol. 

Waarbij aan artikel C9.c zal worden toegevoegd: “die binnen 14 uur voor  aanmelden 

of na aanmelden …..”. 

 

20) Criterium voor ontslag 

Als criterium voor collectief ontslag zal Transavia binnen de hiertoe geldende 

wettelijke ontslagregels het “last in, first out” criterium hanteren. De tekst in de CAO 

zal hiervoor conform bijlage 2 worden aangepast.  

 

21)  Kalenderjaar volgen 

De vakantieregeling in bijlage 9 van de CAO zal worden aangepast: artikel 3 sub b 

van de bijlage wordt gewijzigd naar het kalenderjaar 1 januari- 31 december (ipv 1 

april-31 maart). 

 

 

Transavia in Europa  

 

22) Intra-Europese productie 

Er wordt een werkgroep ingesteld die ten doel heeft uitgangspunten zoals hieronder 

vermeld uit te werken. In deze werkgroep zal tevens worden onderzocht in hoeverre 

artikel 4.13 van de CAO aanpassing behoeft. Uitgangspunten: 

 

1. Er wordt een groep vliegers gecreëerd die zal worden ingezet voor Intra-Europese 

productie, gevlogen vanuit buitenlandse bases. 

 

2. Toetreding tot deze groep met intra-Europese productie wordt eerst aangeboden 

aan de huidige HV vliegers op basis van vacatures en senioriteit. Voor de huidige 

groep HV NL vliegers geldt bovendien een terugkeergarantie naar HV NL CAO, op 

het moment dat sprake is van krimp/ontslag. Indien dit leidt tot boventalligheid 

bij HV NL zullen de op dat moment geldende CAO-afspraken van HV NL van 

toepassing zijn. 
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3. Deze groep vliegers krijgt een contract met lokale voorwaarden met als 

uitgangspunt het realiseren van een concurrerend kostenniveau, met onder 

andere de volgende  kenmerken:  

a. Het salaris wordt vastgesteld door toepassing van het Transavia Nederland 

salaris en een nader te bepalen Index..  

b. Werk- en rusttijden: er zal een basis WRR ontwikkeld worden. 

c. Pensioen: er zal een nader te bepalen budget beschikbaar worden gesteld 

in aanvulling op evt. geldende lokale pensioenvoorzieningen. 

  

      

 

Verzuimbeleid 

 

23) Verlagen verzuim 

Partijen zullen samen een verzuimbeleid vaststellen waarbij het uitgangspunt van de 

VNV is dat het welzijn van het vliegerkorps verbetert. Het doel is om het 

ziekteverzuim (blijvend) te verlagen ten opzichte van 2014. Het nader te definiëren 

beleid zal afspraken bevatten over o.a. een ziekteverzuimbrochure en het volgen van 

het reguliere wettelijke traject gedurende het 1ste en 2de ziektejaar. Dit beleid zal 

worden gepubliceerd. Zolang dit beleid niet is gedefinieerd staat het Transavia vrij om 

zelf verzuimmaatregelen binnen de wettelijke kaders toe te passen. Dit laat onverlet 

de rol die de VNV speelt in geval van individuele geschillen, waarbij de VNV de 

individuele vlieger zal bijstaan indien noodzakelijk. 

 

 

 

Aandelen / winstdeling, medezeggenschap 

 

24) Aandelen AF/KL 

Ten aanzien van aandelen spreken partijen af dat deelname aan een nog tussen KLM 

en VNV te maken afspraak op dit punt zal worden gevolgd waarbij deelname aan deze 

afspraak in de balans niet kostenverhogend dient te werken.  
 

25) Een passende winstdelingsregeling  
Indien de aandelenconstructie, gezien het gestelde onder punt 24, niet kan worden 

uitgevoerd bij Transavia of niet naar tevredenheid van partijen is, zullen partijen in 

overleg treden over een verbetering van de bestaande winstdelingsregeling 

(overeengekomen d.d. 22 april 2015). Deze nader tussen partijen te bepalen 

verbetering zal worden uitgevoerd zodra de beoogde Cockpitkostenreductie van 15% 

ten opzichte van 2014 uit het strategisch plan is gerealiseerd. 

 
26) Medezeggenschap / inspraak 

Partijen vinden het van belang dat de betrokkenheid van de vliegers wordt vergroot 

bij belangrijke besluiten omtrent specifieke onderwerpen. Een en ander laat de 

zeggenschap van bestaande organen binnen het besluitvormingsproces, zoals de 

ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen, onverlet.  

Partijen stellen een commissie in die de directie desgewenst van advies kan voorzien. 

Transavia zal advies vragen aan deze commissie over significante wijzigingen in het 

vlootplan, en het netwerk van Transavia Nederland, inclusief groei en krimp, in geval 

van een transactie of een reeks van transacties waarmee tenminste 20% van de 

aandelen of de onderneming is gemoeid en/of bij een eventuele verkoop van 

zelfstandige bedrijfsonderdelen.  
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De directie zal het advies van deze commissie melden aan de ondernemingsraad dan 

wel de RvC, opdat zij het advies kunnen meenemen in hun besluitvormingsproces. 

Er zal een kwartaaloverleg met de directie van Transavia en de commissie zijn, 

waarin zowel de financiële rapportage over het betreffende kwartaal wordt besproken 

als meerjarenplannen, strategische koers, doorkijk en vooruitzichten voor de 

voorliggende periode en eventuele toekomstige projecties ten aanzien van financieel 

resultaat, investeringen etc. 

 

 

 

 

Aldus overeengekomen te Schiphol op 10 juni 2015, 

 

 

Transavia Airlines C.V. Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers 

          

 

 

 

 

..............................      ..................................................... 

M.A. ten Brink                                        S. P. B. Verhagen 

Algemeen Directeur                           President VNV 

Datum                                                 Datum 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………         ………………………………………… 

D. Neelis                                  A. P. Boland  

Financieel Directeur    Bestuurslid Transavia 

Datum      Datum      

          

 

 

 

 

 

…………………………………     

M.V. van Boven   

Hoofd P&O  

Datum 
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Bijlage 1a 

 

Salaristabel, inclusief transponering geldend vanaf 30 juni 2016 

 

100-200 stoelen 

 

 

  

FO 
    

Huidige 
trede 

Nieuwe 
trede FO huidig FO nieuw Stap 2016 

 
0 

 
1.521 

 

 
1 

 
3.648 

 1 2 3.648 3.948 300 

 
3 

 
4.228 

 2 4 4.038 4.448 410 

3 5 4.428 4.758 330 

4 6 4.828 5.088 260 

 
7 

 
5.340 

 5 8 5.210 5.580 370 

6 9 5.600 5.930 330 

7 10 5.991 6.240 249 

 
11 

 
6.520 

 8 12 6.381 6.780 399 

9 13 6.773 7.080 307 

10 14 7.164 7.400 236 

11 15 7.554 7.757 203 

12 16 7.757 7.757 
 13 17 7.757 7.757 
 14 18 7.757 7.757 
 15 19 7.757 7.757 
 16 20 7.757 7.757 
 17 21 7.757 7.757 
 18 22 7.757 7.757 
 19 23 7.757 7.757 
 20 24 7.757 7.757 
 21 25 7.757 7.757 
 22 26 7.757 7.757 
 

 
27 

 
7.757 
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Salaristabel, inclusief 

transponering geldend vanaf 30 

juni 2016 

 

100-200 stoelen 

 

   
 
 
CPT 

    
Huidige 
trede 

Nieuwe 
trede CPT huidig CPT nieuw Stap 2016 

 
4 

 
6.120 

 3 5 6.120 6.423 303 

4 6 6.472 6.723 251 

5 7 6.875 7.023 148 

 
8 

 
7.323 

 6 9 7.278 7.623 345 

7 10 7.617 7.923 306 

8 11 8.016 8.223 207 

 
12 

 
8.523 

 9 13 8.416 8.823 407 

10 14 8.816 9.123 307 

11 15 9.217 9.423 206 

 
16 

 
9.723 

 12 17 9.616 10.023 407 

13 18 9.930 10.323 393 

14 19 10.327 10.623 296 

15 20 10.722 10.923 201 

 
21 

 
11.223 

 16 22 11.120 11.523 403 

17 23 11.516 11.823 307 

18 24 11.914 12.123 209 

 
25 

 
12.423 

 19 26 12.310 12.723 413 

20 27 12.707 13.023 316 

21 28 13.102 13.314 212 

22 28 13.314 13.314 
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Bijlage 1b 

 

Salaristabel geldend voor vliegers in dienst getreden op of na 1 juli 2015 

 

Transponeringstabel 

    
 
 
 
CPT 

    
Huidige 
trede 

Nieuwe 
trede CPT huidig CPT nieuw Stap 2016 

 
4 

 
6.120 

 3 5 6.120 6.423 303 

4 6 6.472 6.723 251 

5 7 6.875 7.023 148 

 
8 

 
7.323 

 6 9 7.278 7.623 345 

7 10 7.617 7.923 306 

8 11 8.016 8.223 207 

 
12 

 
8.523 

 9 13 8.416 8.823 407 

10 14 8.816 9.123 307 

11 15 9.217 9.423 206 

 
16 

 
9.723 

 12 17 9.616 10.023 407 

13 18 9.930 10.323 393 

14 19 10.327 10.623 296 

15 20 10.722 10.923 201 

 
21 

 
11.223 

 16 22 11.120 11.523 403 

17 23 11.516 11.823 307 

18 24 11.914 12.123 209 

 
25 

 
12.423 

 19 26 12.310 12.723 413 

20 27 12.707 13.023 316 

21 28 13.102 13.314 212 

22 28 13.314 13.314 
 

 
29 

 
13.614 

 

 
30 

 
13.914 

 

 
31 

 
14.214 

 

 
32 

 
14.514 
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FO CPT CPT* 

   0 1521 
  

* CPT in dienst getreden vanaf 1 januari 2006 

1 3648 
  

tot 1 juli 2015 afziend van afbouw 

2 3948 
  

en CPT in dienst getreden op of na 1 juli 2015 

3 4228 
     4 4448 6.120 6.120 

   5 4758 6.423 6.423 
   6 5088 6.723 6.723 
   7 5340 7.023 7.023 
   8 5580 7.323 7.323 
   9 5930 7.623 7.623 
   10 6240 7.923 7.923 
   11 6520 8.223 8.223 
   12 6780 8.523 8.523 
   13 7080 8.823 8.823 
   14 7400 9.123 9.123 
   15 7757 9.423 9.423 
   16 7757 9.723 9.723 
   17 7757 10.023 10.023 
   18 7757 10.323 10.323 
   19 7757 10.623 10.623 
   20 7757 10.923 10.923 
   21 7757 11.223 11.223 
   22 7757 11.523 11.523 
   23 7757 11.823 11.823 
   24 7757 12.123 12.123 
   25 7757 12.423 12.423 
   26 7757 12.723 12.723 
   27 7757 13.023 13.023 
   28 7757 13.314 13.314 
   29 

  
13.614 

   30 
  

13.914 
   31 

  
14.214 

   32 
  

14.514 
    

 

 

Bijlage 1c  

 

Salaristabel in geval van promotie tussen 1 juli 2015 en 30 juni 2016 

 

Partijen zullen aanvullende afspraken maken voor fo’s die promoveren tussen 1 juli 2015 

en 30 juni 2016, zodat er geen verschil zal ontstaan tussen fo’s die promoveren tussen 1 

juli 2015 en 30 juni 2016 en fo’s die promoveren na 30 juni 2016. 
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Bijlage 2 

 

  

Overtolligheidsregeling (bijlage 13 CAO) wordt als volgt aangepast:  

 

Alle zaken die betrekking hebben op de gevolgen van overtolligheid, worden in overleg 

tussen werkgever en de werknemersorganisatie geregeld.  

Indien dit leidt tot ontslag van werknemers zal dit geschieden in omgekeerde volgorde 

van senioriteit, zoals in artikel (5) a. van deze Bijlage is bepaald. .  

Indien door Transavia vliegers overtollig worden verklaard als gevolg van 

bedrijfseconomische redenen binnen Transavia, dan is de CAO Vliegers artikel 4.9 van 

toepassing.  

Indien als gevolg van ingrijpen van de AF-KL groep sprake is van overtolligheid van 

vliegers, verbindt Transavia zich geen beslissing te nemen met betrekking tot de 

gevolgen van overtolligheid anders dan in overleg met de VNV. Overdracht van Transavia 

toestellen aan andere dochtermaatschappijen van de AF-KL groep, met overtolligheid van 

transaviavliegers als gevolg, zal in ieder geval beschouwd worden als ingrijpen van de 

AF-KL groep.  

In verband met het specifieke karakter van deze overtolligheid zullen, naast hetgeen 

reeds in de CAO is overeengekomen, alle elementen die van belang zijn voor de 

vliegersloopbaan (waaronder behoud van functie) in het overleg met de VNV worden 

ingebracht. 

 

[…] 

 

(5) Onvrijwillige dienstbeëindiging 

 
   

 

a.Ontslagvolgorde bij het vervallen van arbeidsplaatsen  

 

1. Indien er sprake is van het vervallen van arbeidsplaatsen bij werkgever, gelden ten 

aanzien van de ontslagvolgorde uitsluitend de regels zoals bepaald in deze cao. 

Partijen wensen aldus gebruik te maken van de mogelijkheid die artikel 7:669 lid 6 

BW biedt om bij cao andere regels te stellen voor het bepalen van de volgorde van 

opzegging bij het vervallen van arbeidsplaatsen, als bedoeld in artikel 7:669 lid 3, 

onderdeel a, BW. 

 

2.  Alvorens ontslag conform de in lid 3 van dit artikel genoemde volgorde plaatsvindt, 

zal Transavia eerst de vliegers die gekozen hebben voor 100% werken tegen een 

toeslag, alsnog per de eerstmogelijke datum plaatsen in de afbouwregeling zoals 

bedoeld in bijlage 25 van de CAO, waarbij de toeslag vervalt. Hiermee wordt 

ontslag vanwege overtolligheid zoveel  mogelijk voorkomen. Indien er na 

toepassing van deze maatregel nog steeds sprake is van overtolligheid, vindt lid 3 

toepassing. 

 

3. Indien werkgever de arbeidsovereenkomst van één of meer werknemers wenst te 

beëindigen wegen het vervallen van de arbeidsplaats, wordt de ontslagkandidaat 

vastgesteld op basis van de senioriteitslijst. De vlieger met de minste senioriteit, 

die het laagst op de senioriteitslijst staat, komt als eerste voor ontslag in 

aanmerking   

 

4. Cao-partijen komen overeen dat er een van werkgever onafhankelijke en 

onpartijdige commissie (ontslagadviescommissie ("OAC")) wordt ingesteld als 

bedoeld in artikel 7:671a lid 2 BW die bevoegd is de verzoeken om toestemming 

van werkgever te beoordelen als bedoeld in artikel 7:669 lid 3, onderdeel a BW, 

met uitsluiting van de bevoegdheid van het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen van dergelijke verzoeken kennis te nemen. 
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Reglement ontslagadviescommissie 

Het reglement dient ten minste regels te bevatten ten aanzien van de volgende 

onderwerpen 

1. [Regels omtrent hoor en wederhoor] 

2. [Regels omtrent de vertrouwelijke behandeling van overgelegde gegevens] 

3. [Regels omtrent redelijke termijnen voor reacties van werkgever en werknemer]  

4. [Regels omtrent redelijke beslistermijn] 

 

Het reglement zal uitgebreider dienen te zijn, aangezien bijvoorbeeld het aantal leden 

bepaald moet worden en hun benoeming, de vraag of er een mondelinge behandeling 

plaatsvindt (bij het UVW gebeurt dat niet) et cetera. 
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Bijlage 3 Premiestaffels ten behoeve van vrijval 2015 en reparatie pensioenen 2015 

 
  
  

Leeftijd Percentage 1 Percentage 2 
 21 0,55% 9,17% 
 22 0,57% 9,45% 
 23 0,59% 9,73% 
 24 0,61% 10,02% 
 25 0,62% 10,32% 
 26 0,64% 10,63% 
 27 0,66% 10,95% 
 28 0,68% 11,28% 
 29 0,70% 11,62% 
 30 0,72% 11,97% 
 31 0,75% 12,33% 
 32 0,77% 12,70% 
 33 0,79% 13,08% 
 34 0,81% 13,47% 
 35 0,84% 13,88% 
 36 0,86% 14,29% 
 37 0,89% 14,72% 
 38 0,92% 15,16% 
 39 0,94% 15,62% 
 40 0,97% 16,09% 
 41 1,00% 16,57% 
 42 1,03% 17,07% 
 43 1,06% 17,58% 
 44 1,09% 18,10% 
 45 1,13% 18,65% 
 46 1,16% 19,21% 
 47 1,20% 19,78% 
 48 1,23% 20,38% 
 49 1,27% 20,99% 
 50 1,31% 21,62% 
 51 1,35% 22,27% 
 52 1,39% 22,93% 
 53 1,43% 23,62% 
 54 1,47% 24,33% 
 55 1,52% 25,06% 
 56 1,56% 25,81% 
 57 1,61% 26,59% 
 

    

    

    Grondslag percentage 1: Pensioengevend salaris tot 100.000 euro 
Grondslag percentage 2: Pensioengevend salaris vanaf 100.000 
euro 
 
 
 

 


