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CAO-akkoord Transavia Grondpersoneel 2013-2016 

d.d. 7 oktober 2015 
 

 

1. NVLT, gevestigd te Schiphol-Oost  

De Unie, gevestigd te Culemborg 

 CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht 

  

 

enerzijds, verder te noemen "de werknemersorganisaties" 

 

en 

 

  

2.  Transavia Airlines C.V., gevestigd te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, verder 

aangeduid als “Transavia” en te dezen vertegenwoordigd door Transavia Airlines B.V. in 

haar hoedanigheid van beherend vennoot 

anderzijds,  

 

Overwegende dat:  

 Transavia in haar strategisch plan 2014-2019 uitgaat van een kostenreductie van 15% op de 

kosten per eenheid (CASK) van Grondpersoneel  ten opzichte van de CASK in 2014; 

 De werknemersorganisaties  bereid zijn  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 en door kostenbesparing binnen de kaders van 

de CAO; 

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

kostenreductie in arbeidsvoorwaarden, kunnen leiden tot de beoogde verlaging van de CASK 

Grondpersoneel van 15%; 

 Transavia aanvullende voorstellen tot kostenreductie zal doen in een volgende CAO, indien 

deze reductie niet zal worden behaald.  

 
 

 

zijn op 7 oktober 2015 de volgende afspraken met betrekking tot de CAO Transavia 

Grondpersoneel voor de periode 1 mei 2013 tot en met 31 december 2016 overeengekomen: 

 

 

Looptijd en salaris 

 

1) Looptijd 

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

 

2) Salaris 

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

geen structurele kostencompenserende loonsverhoging toe. 
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Kostenreductie en winstdeling 

  

3) ADV-dagen 

Het aantal ADV-dagen, zoals bedoeld in bijlage 9A, onder 2 sub a, wordt met ingang van 

2015 stapsgewijs afgebouwd. Indien de ADV-dagen in 2015 reeds zijn genoten, zal er 

maatwerk worden toegepast om de beoogde reductie van het aantal vrije dagen te behalen.  

Per jaar heeft de medewerker recht op: 

 7 ADV-dagen (bij voltijds dienstverband) in 2015  

 4 ADV-dagen (bij voltijds dienstverband) in 2016 en verder  

De (extra) ADV voor medewerkers in volcontinu diensten, zoals bedoeld in bijlage 9A onder 

2 sub b blijft ongewijzigd.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. 

 

4) Aanvullende kostenbesparingen binnen bestaande cao-afspraken 

De werknemersorganisaties zullen constructief meewerken aan concretisering en 

implementatie van besparingsmogelijkheden binnen de bestaande cao -afspraken.  Partijen 

zullen hiertoe nader overleg hebben, om een inventarisatie op te stellen. 

 

5) Een passende winstdelingsregeling  

Partijen treden in overleg 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 Grondkostenreductie van 15% ten opzichte van 2014 

uit het strategisch plan is gerealiseerd.  

 

 

Werkgelegenheid en mobiliteit 

 

6) Stage- en werkervaringsplaatsen en participatiewet 

Gedurende de looptijd van het CAO-akkoord zal Transavia zich inspannen om minimaal 2% 

van het aantal arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen als werkervaringsplaatsen en 

stageplaatsen. Transavia zal zich tevens inspannen om binnen de onderneming twee 

werkervaringsplaatsen te creëren voor Wajongers. 

Daarnaast zal Transavia zich inspannen om arbeidsplaatsen mogelijk te maken in het kader 

van de Participatiewet. Om dit mogelijk te maken spreken partijen het volgende af: 

Voor de medewerkers van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot 

het verdienen van het wettelijk minimumloon (WML), maar die wel mogelijkheden tot 

arbeidsparticipatie hebben en die behoren tot de doelgroep voor loonkostensubsidie op 

grond van de Participatiewet, wordt een aparte loonschaal naast het bestaande loongebouw 

opgenomen. Deze loonschaal begint op 100% WML en eindigt op maximaal 120% WML. 
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7) Werkgelegenheidsafspraak 

Transavia zal zich, conform artikel 4.9 van de cao, tot het uiterste inspannen om de 

werkgelegenheid van de huidige medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd veilig 

te stellen gedurende de looptijd van dit resultaat. De instrumenten die hiertoe worden 

ingezet, betreffen maximale inzet van mobiliteit binnen Transavia en binnen de KLM-groep, 

en de door partijen overeengekomen  vrijwillig vertrekregeling. Deze hebben tot doel 

gedwongen ontslag van medewerkers met een vast dienstverband wegens 

bedrijfseconomische redenen te voorkomen. Indien deze instrumenten ontoereikend blijken 

te zijn, treden partijen in overleg. 

 

8) Vrijwillig vertrekregeling (VVR)  

Transavia zal gedurende de looptijd van de CAO initiatieven ontwikkelen in het kader van het 

Programma Overhead en Management. Deze initiatieven kunnen leiden tot overcapaciteit in 

het medewerkersbestand. Om vrijwillige mobiliteit te stimuleren zal een vrijwillig 

vertrekregeling worden aangeboden. 

 

 Uitgangspunten: 

 De VVR geldt voor een door Transavia te bepalen periode voor specifieke door Transavia 

aan te wijzen groepen medewerkers; 

 De VVR wordt uitsluitend aangeboden aan medewerkers in vaste dienst; 

 Transavia bepaalt te allen tijde of de VVR wordt aangeboden; 

 Medewerker is op het moment van beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet 

arbeidsongeschikt;  

 Transavia was niet reeds voornemens om de arbeidsovereenkomst met medewerker om 

andere redenen dan overcapaciteit te beëindigen; 

 De arbeidsovereenkomst is niet reeds opgezegd door de medewerker; 

 Binnen de afdeling van medewerker is door Transavia geconstateerd dat er sprake is van 

aantoonbare structurele overcapaciteit in de functie van medewerker dan wel de functie 

van de medewerker is vervallen en  

 Aan medewerker is de zgn. min 1 status toegekend. 

 Door Transavia wordt bepaald welk percentage per uitwisselbare functie maximaal 

gebruik kan maken van de VVR. 

 Medewerker kan gebruik maken van de VVR tot 1 maand na openstelling. 

 

Vergoeding: 

De vergoeding is gebaseerd op de duur van het dienstverband bij Transavia en wordt als 

volgt berekend: 

 Voor de eerste 10 dienstjaren: 1/3 maandsalaris per 6 maanden dienstverband; 

 Vanaf 10 dienstjaren: 1/2 maandsalaris per 6 maanden dienstverband;  

 Bij een leeftijd vanaf 50 jaar en 10 of meer dienstjaren: 1 maandsalaris per 6 maanden 

voor dienstjaren boven 50 jaar  

 De vergoeding bedraagt minimaal 15.000 euro bruto (bij voltijds dienstverband) 

 De vergoeding bedraagt maximaal 18 maandsalarissen; 

 De vergoeding bedraagt in alle gevallen nooit meer dan 70% van de te verwachten 

inkomstenderving tot aan de pensioendatum conform CAO. 

 Onder het bruto maandsalaris wordt verstaan: het „kale‟ bruto maandsalaris inclusief 

vaste persoonlijke toeslagen, vakantietoeslag, de wisseldiensttoeslag, eindejaarsuitkering 

en eventuele vaste functietoeslagen. 
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Remplaçantenregeling:  

De medewerker die aangeeft het dienstverband met Transavia te willen beëindigen en op 

wiens functie aansluitend op zijn vertrek een min 1 kandidaat waarop de VVR van toepassing 

is verklaard, wordt geplaatst, komt eveneens in aanmerking voor een vergoeding zoals 

opgenomen in deze VVR. Uitgangspunt hierbij is dat er naar het oordeel van de Transavia 

sprake is van een uitwisselbare functie.  

Transavia zal de regeling in overleg met werknemersorganisaties nader uitwerken en 

publiceren. 

 

Overig 

 

9) Verlenging fiscale uitruil resterende vergoeding woon-werkverkeer 

Transavia is bereid de afspraak over fiscale uitruil van de reiskosten woon-werkverkeer te 

verlengen. Transavia biedt gedurende de looptijd van het CAO-akkoord, en voor zolang dit 

mogelijk is binnen de voorwaarden van de gerichte vrijstelling, aan haar Grondmedewerkers 

de mogelijkheid om de fiscale persoonlijke ruimte voor een vergoeding van woon- werk-

verkeer optimaal te benutten door het inzetten van (een deel van) de bruto loonwaarde van 

de eindejaarsuitkering en/of het decembersalaris en/of de verkoop van bovenwettelijke 

vakantiedagen volgens de huidige regeling. 

 

10) Reservediensten 

In bijlage 28 (WRR TD), onder IV, artikel 1.1 is Transavia bereid toe te voegen dat het 

aantal reservediensten op jaarbasis wordt gemaximeerd op 60, per ingang zomerrooster 

2015/2016. 

 

11) Vakantieaanvragen 

In aanvulling op de huidige vakantieprocedure uit bijlage 9 voor het aanvragen van zomer- 

en wintervakantie is Transavia bereid om voor 1 januari 2016 een voorstel in te dienen bij 

Cao partijen met betrekking tot een nieuwe, verbeterde procedure voor de zogenaamde 

kort-verlof aanvragen.  

 

12) Werken en niet werken op feestdagen  

Partijen spreken afartikel 3.9 van bijlage 7 te zullen verduidelijken. 

Tevens zal aan het artikel worden toegevoegd: Parttimers ontvangen de vergoeding voor het 

werken op feestdagen op basis van het aantal uren dat gewerkt is op de feestdag (en 

derhalve niet naar rato van het dienstverband). 

 

13) Aanpassing tijdstip beoordelingsronde  

De beoordelingsperiode en daaraan gekoppelde variabele beloning is nu nog gebaseerd op 

het oude gebroken boekjaar (maart tot maart). Transavia is enkele jaren geleden 

overgestapt naar een boekjaar dat gelijk loopt met het kalenderjaar.  

Partijen komen overeen de beoordelingsperiode te wijzigen naar het kalenderjaar. 
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Wijze van invoering: 

 Van april tot en met december 2016 is sprake van een verkorte beoordelingsperiode; 

 Met ingang van 2017 zal het beoordelingsjaar gelijk zijn aan het kalenderjaar; 

 De salarisdag, zoals bedoeld in artikel 1.1 van bijlage 2, wordt: 

(1) met ingang van 2017 gewijzigd naar 1 juni  

(2) met ingang van 2018 gewijzigd naar 1 mei 

(3) met ingang van 2019 gewijzigd naar 1 april 

 Beoordelingsgesprekken en plangesprekken worden vanaf 2017 gevoerd in de 

periode januari – maart; 

 Functioneringsgesprekken worden vanaf 2017 gevoerd in de periode juli – september. 

 

14) Werkgeversbijdrage aan werknemersorganisaties 

De vigerende werkgeversbijdrageregeling wordt in de cao opgenomen. Vanaf 1 januari 2016 

zal de werkgeversbijdrage  worden verstrekt aan de werknemersorganisaties betrokken bij 

de cao. 

 

Aldus overeengekomen te Schiphol op 7 oktober 2015 en in viervoud ondertekend op ….    

 

 

NVLT       Transavia Airlines C.V. 

 

 

 

 

P. de Moor      M. ten Brink 

Bestuurder      Algemeen Directeur 

 

 

De Unie       

        

 

D. Neelis, 

Financieel directeur 

 

      

 

J. Hofland       

Sr. Belangenbehartiger      

      

M.V. van Boven  

CNV Vakmensen     Hoofd P&O  

 

 

 

 

D. Polders  

Bestuurder 


