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Principe akkoord CAO Transavia Grondpersoneel 2008-2010 

d.d. 6 juni 2008 
 
 
1. FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht 

De Unie, gevestigd te Culemborg 
 CNV BedrijvenBond, gevestigd te Houten 
 NVLT, gevestigd te Schiphol-Oost 
 
enerzijds, verder te noemen "de werknemersorganisaties" 
 
en 

 

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

aangeduid als “transavia.com” en te dezen vertegenwoordigd door Transavia Airlines 
B.V. in haar hoedanigheid van beherend vennoot. 

 
anderzijds, zijn op 6 juni 2008 de volgende afspraken met betrekking tot de CAO Transavia 
Grondpersoneel voor de periode 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010 overeengekomen.  
 

 
Multilaterale punten 
 
1.  Looptijd 
De looptijd van de CAO is van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010. 

 
2.  Inkomen 
Gedurende de looptijd van deze CAO kent transavia.com:  

• Per 1 juli 2008 3,5% structurele loonsverhoging toe;  
• Per 1 april 2009 3,5% structurele loonsverhoging toe. 

Deze structurele loonsverhogingen hebben een kostencompenserend karakter. 
 
transavia.com zal bij de salarisbetaling van juli 2008 een eenmalige uitkering van 1% over 
12* het maandsalaris van juni 2008 toekennen. Medewerkers die op 1 juli 2008 minder dan 
1 jaar in dienst zijn, of niet aansluitend 1 jaar in dienst zijn geweest, ontvangen de uitkering 
naar rato van het aantal maanden in dienst in de referentieperiode juli 2007 t/m juni 2008. 
 
3.  Winstdelingsregeling 
transavia.com is bereid in overleg met werknemersorganisaties aanpassingen in de 
winstdelingsregeling af te spreken, die recht doen aan de conceptuele gedachte van de 
winstdelingsregeling (zoals: variabel, op basis van rendement, passend binnen gangbare 
rendementseisen voor ondernemingen). 
De aangepaste winstdelingsregeling zal voor het eerst van toepassing kunnen zijn over het 
boekjaar 2009 – 2010. Derhalve zullen uitkeringen op basis van de eventueel aangepaste 
winstdelingsregeling voor het eerst in augustus 2010 kunnen worden toegekend. 
 
Gelet op het feit dat een eventueel nieuwe winstdelingsregeling pas effect heeft in 2010 zal  
transavia.com bij de salarisbetaling van april 2009 een eenmalige uitkering van 1% over 12* 
het maandsalaris van april 2009 toekennen. Medewerkers die op 1 april 2009 minder dan 1 
jaar in dienst zijn, of niet aansluitend 1 jaar in dienst zijn geweest, ontvangen de uitkering 
naar rato van het aantal maanden in dienst in de referentieperiode april 2008 t/m maart 
2009. 
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4.  Reiskostenregeling  
transavia.com stelt voor met ingang van 1 september 2008 de aanpassingen door te voeren 
in de reiskostenregeling zoals opgenomen in de bijlage M1.  
 
5. Daggeld 
transavia.com zal met ingang van 1 juli 2008 gebruik blijven maken van het meest recente 
KLM bulletin. Voor het daggeld van landen die hierop niet voorkomen, wordt het KLM 
Groundstaff bulletin gebruikt. Voor de dan nog resterende stations worden, indien 
beschikbaar, andere daggeld bronnen gebruikt, mits deze door de KLM gevalideerd zijn.  
 
6. Jubileumregeling 
transavia.com zal de jubileumregeling per 1 juli 2008 wijzigen zoals opgenomen in bijlage 
M2. 
 

 
Bilaterale punten 
  
1. Beloningsbeleid  
transavia.com stelt voor het maximum salarisniveau te verhogen in samenhang met een 
gedifferentieerde wijze van belonen. 

� De maximum salarisbedragen worden per 1 juli 2008 (voorafgaand aan de structurele 
loonsverhogingen) verhoogd naar een salarisniveau van 100% ten opzichte van de 
Regio Mediaan Amsterdam van de AWVN. In bijlage G1 is dit voorstel nader 
uitgewerkt. 

� De beloning wordt afhankelijk van het functioneren van medewerkers in de vorm van 
beloningsdifferentiatie zoals uitgewerkt in bijlage G2.  

 
Ten behoeve van de aanpassingen in het beloningsbeleid zoals hierboven vermeld wenst 
transavia.com tot de volgende afspraken tussen partijen te komen:  
 
1. Het huidige beoordelingssysteem is de basis voor het nieuwe beloningsbeleid. 

transavia.com past in overleg met de vakorganisaties het beoordelingssysteem in het 
najaar 2008 op een aantal punten aan zodat deze aansluit op het gedifferentieerde 
beloningsbeleid. Het gaat hierbij met name om het invoeren van een passende (5-
punts)eindscore en het organiseren van een jaarlijks functioneringsgesprek.  
 

2. De beoordelaars worden in het najaar 2008 getraind op de toepassing van het 
functionerings- en beoordelingssysteem en het beoordelen van medewerkers in het licht 
van beloningsdifferentiatie. 
 

3. Na het voltooien van de punten 1 en 2 past transavia.com tijdens de beoordelingscyclus 
2009 als proef het functionerings- en beoordelingssysteem (zie stap 1) en de 
beloningsdifferentiatie zoals omschreven in bijlage G2 toe. Het doel van de proef is te 
komen tot een geformaliseerde vorm van beloningsdifferentiatie die voor alle partijen 
acceptabel is en optimaal ondersteund wordt door benodigde instrumenten en 
randvoorwaarden. De beoordelingsresultaten tijdens de proef hebben feitelijke 
consequenties voor de beloningen per 1 juli 2009. Voor medewerkers met een resultaat 
onder de norm vindt nog geen consequentie in de beloning plaats (en wordt één 
periodiek toegekend tenzij gemaximeerd) voordat consensus tussen partijen is bereikt 
zoals bedoeld onder punt 6.  

 
4. Het gedifferentieerde beloningsbeleid wordt toegepast onder de volgende voorwaarden:  
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- De beoordeelde kan de beoordelingsprocedure toetsen door middel van een tussen 
partijen overeen te komen bezwaarprocedure op basis van CAO bijlage 22. 

- Maximaal 5% van de medewerkers kan een volledige periodiek (0 periodiek) worden 
onthouden. 

- Bij onder de norm functioneren vindt een extra functioneringsgesprek plaats 
voorafgaand aan de beoordeling. 

 
5. De resultaten van de proef worden in het najaar van 2009 geëvalueerd tussen partijen 

op basis van de volgende criteria: 
- Met alle actieve medewerkers vallend onder de Grond CAO zijn functionerings- en 

beoordelingsgesprekken gevoerd, minus de medewerkers die langer dan 9 maanden 
afwezig zijn door arbeidsongeschiktheid, non-activiteit of vormen van verlof of 
medewerkers die een korter dienstverband hebben dan 6 maanden. 

- De spreiding van de beoordelingsresultaten voldoet aan de volgende (scheve) 
normale curve waarbij niet significante afwijkingen mogelijk zijn: 

� ca. 5% uitstekend 
� ca. 20% zeer goed 
� ca. 65% goed 
� ca. 8% matig 
� ca. 2% onvoldoende   

- Er is sprake van een naar mening van partijen goede aansluiting van het 
functionerings- en beoordelingssysteem en de functie-omschrijvingen op het 
gedifferentieerde beloningsbeleid. 

 
6. Aan de hand van de evaluatie zoals opgenomen in punt 5 wordt besloten of nadere 

aanpassing van de instrumenten en randvoorwaarden is gewenst.  
 
7. In de beoordelingscyclus 2010 is het definitieve functionerings- en beoordelingssysteem 

en het gedifferentieerde beloningsbeleid van kracht. 
 
2.  Werk en rusttijdenregeling 
Partijen komen op korte termijn tot een gezamenlijke studie naar de nodige cq. wenselijke 
aanpassingen in de werk- en rusttijdenregelingen (bijlage 28 en 29). Hiertoe wordt een 
technische commissie samengesteld met vertegenwoordigers vanuit de vakorganisatie en 
vanuit transavia.com en ondersteund door deskundigen. 
De doelstellingen van deze studie zijn: 

� Integratie van de werk- en rusttijdenregelingen Wisseldienstpersoneel zoals 
opgenomen in bijlage 28 en 29 van de CAO Transavia Grondpersoneel.  

� Onderzoek naar nodige resp. wenselijke aanpassingen in het kader van de nieuwe 
arbeidstijdenwet teneinde strijdigheden resp. onduidelijkheden te voorkomen.  

� Onderzoek naar (consequenties van) gewenste aanpassingen vanuit transavia.com 
om roostertechnische redenen.  

Op basis van deze studie doet de commissie aanbevelingen aan de CAO-partijen.  
Bij overeenstemming tussen partijen over door te voeren aanpassingen kan de effectuering 
hiervan tijdens de looptijd van de CAO plaatsvinden. 
 
3. Maatregelen Vliegtuigonderhoud 
transavia.com heeft op basis van de resultaten uit het Berenschot onderzoek een pakket van 
maatregelen doorgevoerd met als doel de instroom van medewerkers Vliegtuigonderhoud te 
bevorderen en de uitstroom te beperken. Partijen zijn mondeling en schriftelijk geïnformeerd 
over het volledige pakket van maatregelen. transavia.com stelt voor de 
arbeidsvoorwaardelijke maatregelen zoals opgenomen in bijlage G3 te formaliseren. 
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4. Bonusregeling nachten  
Voor de medewerkers in nachtdiensten wordt de bonusregeling voor de daadwerkelijk 
gelopen nachtdiensten per jaar zoals opgenomen in artikel VII van bijlage 29 van de CAO 
Transavia Grondpersoneel gewijzigd: vanaf het minimum van 60 kernnachtdiensten per jaar 
wordt een bonus per kernnachtdienst uitgekeerd. Hierbij is sprake van een minimum 
bonusbedrag van € 600. Bij meer dan 75 kernnachtdiensten wordt over het meerdere geen 
extra bonus toegekend.  
Geplande nachtdiensten in het rooster die als gevolg van de dienstuitvoering (zoals 
stationering en organisatieverlof) vervallen, worden ten behoeve van de bonus wel 
meegeteld. 
 

Kernnachtdiensten Bruto bonus  

60 - 75   € 40 per kernnachtdienst 
 
Voor deelnemers aan de middelloonregeling (geboren in of ná 1950 of in dienst óp of ná 1 
januari 2006) is de bonus pensioengevend en daarom vindt inhouding van pensioenpremie 
plaats. De reguliere werknemers- en werkgeversbijdrage in de pensioenpremie zijn hier van 
toepassing.  
Het aantal daadwerkelijk gelopen nachten per jaar wordt gemeten in de periode van april tot 
april van het jaar daaropvolgend. De uitbetaling van de bedragen vindt in mei plaats en 
heeft betrekking op het voorafgaande jaar. De eerste keer dat deze aangepaste regeling van 
toepassing is, is in mei 2009.  
 
5. Vrijwillige afbouwregeling  
Om medewerkers werkzaam in nachtdiensten tot op latere leeftijd gezond en vitaal inzetbaar 
te houden stelt transavia.com voor een vrijwillige afbouwregeling in te voeren. Voor 
medewerkers werkzaam in wisseldienstroosters met een minimum van 25 (ingeroosterde) 
nachtdiensten wordt een afbouwregeling ingevoerd voorafgaand aan de pensioendatum. Dit 
houdt in dat er vanaf leeftijd 60 sprake kan zijn van een vermindering van de tewerkstelling 
gepaard met een uitkering, een en ander voor zover fiscaal toegestaan. De regeling is 
uiteengezet in bijlage G4.  
 
6.  Voorstudie flexibel roosteren  
Er wordt een onderzoek gestart naar individualisering en flexibilisering van de roosters van 
het grondpersoneel werkzaam op onregelmatige tijden. Dit met als doel medewerkers meer 
invloed te geven op de invulling van hun arbeidstijden alsmede een betere aansluiting van 
het rooster op het werkaanbod te bewerkstelligen. Zie voor een nadere uiteenzetting hiervan 
bijlage G5. 
 
7. Vervallen Goede vrijdag als extra vrije dag 
Goede vrijdag wordt niet langer als extra vrije dag beschouwd zoals opgenomen in artikel 
9.3 (H9) en artikel 3.10  en 4.1 (bijlage 7) van de CAO Transavia Grondpersoneel. In plaats 
daarvan verhoogt transavia.com met ingang van de looptijd van deze CAO de 
eindejaarsuitkering met 0,7%. De eindejaarsuitkering gaat hiermee vanaf december 2008 
6,4% van het actueel opgebouwde jaarsalaris bedragen.  
 
8. Pensioenen 
 
a. Franchiseverlaging 
De franchises van de middelloonregeling Transavia Grond worden per 1 juli 2008 verlaagd 
met € 1.100,-. Het betreft hier de franchises van de deelnemersgroepen 1 en 2 van de 
middelloonregeling zoals gedefinieerd in het reglement Stichting Pensioenfonds Transavia 
Grondpersoneel. Daarnaast vindt per 1 juli 2008 de reguliere aanpassing van de franchise 
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plaats aan de hand van de ontwikkeling van de CAO kostencompenserende loonontwikkeling 
van de vennootschap. 
 
b. Indexatie van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 
De premievrijgestelde pensioenen bij arbeidsongeschiktheid worden met ingang van 1 juli 
2008 jaarlijks voorwaardelijk geïndexeerd conform artikel 21 lid 4 van het reglement 
Stichting Pensioenfonds Transavia Grondpersoneel. Dit is van toepassing voor medewerkers 
die op of na 1 januari 2006 geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geworden en als 
gevolg daarvan uitkeringen verkrijgen krachtens de WIA (zoals gedefinieerd in artikel 12 
pensioenreglement middelloonregeling). De verhoging van de pensioenen is derhalve 
maximaal gelijk aan de stijging van de niet-afgeleide  “Consumenten-prijsindex alle 
huishoudens” zoals gepubliceerd door het CBS en kan niet meer zijn dan het percentage van 
de algemene loonontwikkeling bij de vennootschap in verband met de stijging van de kosten 
voor het levensonderhoud (structurele kostencompenserende CAO-loonsverhogingen).   
 
9. Rusttijden medewerkers Technische Dienst  
In aanvulling op bijlage 7C stelt transavia.com de volgende rusttijdregeling voor bij gepland 
onderhoud en spoedreparaties op een andere plaats dan de standplaats: 
 

Werkzaamheden buiten de standplaats bij dienstreizen en stationeringen ten behoeve van 

gepland onderhoud 

Indien bij aankomst op een andere plaats dan de standplaats ten behoeve van het verrichten 
van gepland onderhoud een aaneengesloten dienst (inclusief reistijd) heeft plaatsgevonden  
van meer dan 8 uur, zal werknemer vrij van dienst zijn voor tenminste een zelfde aantal 
uren als de aaneengesloten dienst heeft bedragen, met een minimum van 10 uur en een 
maximum van 32 uur, alvorens hij zijn rooster zal hervatten. 
 

Spoedreparaties 

Bij terugkeer op de standplaats na het verrichten van spoedreparaties op een andere plaats 
dan de standplaats wordt werknemer 12 uur vrijgesteld van werk. Deze vrijstelling staat los 
van (het opnemen van) compensatie-uren die tijdens de spoedwerkzaamheden conform 
bijlage 7c artikel 2 zijn opgebouwd. Indien bijlage 8 lid 1.5. ook van toepassing is, valt de 
hierboven genoemde 12 uur vrijstelling van werk hiermee samen.   
 
10. Nevenfunctievergoeding 
transavia.com definieert de volgende nevenfuncties bij de Technische Dienst waarvoor met 
ingang van 1 juli 2008 een maandelijkse vergoeding wordt uitgekeerd:  
 
Nevenfunctie Technische Dienst Bruto vergoeding (€) 
Technical representative* 50 
Instructeur 62 
GWK-ers met een dubbele license B1/B2 75 
TD-medewerkers met een sleepbevoegdheid 50 
GWK-ers met een stand-in taak t.b.v. van 
operationele ondersteuning van de OC  

150 

* gebaseerd op maximaal 3 maanden uitoefening van de nevenfunctie per jaar. 

 
De vergoeding behoort niet tot het actuele jaarsalaris ten behoeve van de 
eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, winstdelings- en pensioenregeling. Het betreft een 
nominaal bedrag waarop initiële of kostencompenserende loonsverhogingen geen invloed 
hebben. 
De indeling, het percentage tewerkstelling en de duur van de aanstelling in de nevenfunctie 
wordt schriftelijk bevestigd aan de nevenfunctionaris.  
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11. Functiewaardering 
transavia.com zal één keer per twee jaar de mogelijkheden van herclassificatie van de 
functie-omschrijving zoals opgenomen in artikel 8 van bijlage 27 actief bij haar medewerkers 
onder de aandacht brengen via Transnet. 
Daarnaast zal in het functionerings- en beoordelingssysteem (zie punt 1) de vraag worden 
opgenomen of naar mening van de medewerker de functie-omschrijving nog actueel is. 
Hiertoe dient een onderbouwing door de medewerker te worden gegeven. Als er naar 
mening van werkgever en medewerker sprake is van een belangrijke wijziging worden de 
nodige vervolgstappen gezet om te komen tot een actuele functie-omschrijving. 
 
transavia.com zegt voorts toe de functie-omschrijving van de GWK te screenen en waar 
nodig te actualiseren (met name voor wat betreft het proefdraaien). De actuele omschrijving 
zal opnieuw worden gewaardeerd door de AWVN. 
 
12. Regeling molestrisico en bedrijfsongeval 
De uitkeringen bij molestrisico en bedrijfsongeval zoals opgenomen in bijlage 16 van de CAO 
Transavia Grondpersoneel worden met ingang van 1 januari 2009 (of zoveel eerder als 
mogelijk) aangepast naar de volgende bedragen: 

• uitkering bij overlijden:  
- aan in artikel 10.8.1 bedoelde personen: 1 x jaarsalaris 
- aan in artikel 10.8.2 bedoelde personen: 0,5 x jaarsalaris 
- aan in artikel 10.8.3 bedoelde personen: € 2.500,-  

• uitkering bij invaliditeit: 2 x jaarsalaris naar rato van de invaliditeitsschaal in de 
verzekeringspolis 

 
De uitbetaling van de uitkering bij overlijden vindt na vaststelling van overlijden ineens 
plaats. De uitbetaling van de uitkering bij blijvende invaliditeit vindt (in een of twee 
termijnen) plaats na vaststelling van de invaliditeit.  
 
In bijlage 16 wordt opgenomen dat in geval van vermissing conform de polisvoorwaarden 
aanspraak op uitkering blijft bestaan indien buiten redelijke twijfel aannemelijk is dat de 
verzekerde als gevolg van een gedekt ongeval is overleden. Verzekeraar kan verlangen dat 
een verklaring van (een rechtsvermoeden van) overlijden wordt overlegd. 
 
Daarnaast wordt in bijlage 16 opgenomen dat bij terrorisme-risico dekking plaats vindt 
conform de polisvoorwaarden. 
 
13. Consignatieregeling 
De consignatietoeslagen zoals opgenomen in bijlage 7 van de CAO Transavia Grondpersoneel 
worden per 1 juli 2008 verhoogd met het totaal van de toegekende structurele 
loonsverhogingen in de periode 1 juni 2005 tot en met 31 maart 2010. De verhoging van 1 
juni 2005 tot 1 april 2008 bedraagt 4,5%. Het totaalpercentage waarmee de toeslagen 
worden verhoogd, wordt naar boven (op hele euro’s) afgerond. 
 
14.  Term actueel jaarsalaris 
Het begrip actueel jaarsalaris wordt in verschillende situaties met een andere definitie 
toegepast. Zo heeft dit begrip ten behoeve van de vakantietoeslag een andere invulling dan 
bij de winstdelingsregeling. Bij de eindejaarsuitkering is het begrip actueel jaarsalaris niet 
gedefinieerd. Feitelijk is hier dezelfde definitie van het begrip actueel jaarsalaris van 
toepassing als bij de winstdelingsregeling. Derhalve voegt transavia.com de volgende 
definitie toe aan artikel 4 bijlage 2: onder actueel jaarsalaris wordt verstaan het actueel 
opgebouwde salaris in de periode 1 januari tot en met 31 december, vermeerderd met 
eventuele persoonlijke toeslagen maar exclusief alle andere toeslagen en/of bijzondere 
vergoedingen.  
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15. Vakbondscontributie 
transavia.com biedt haar medewerkers reeds de mogelijkheid de vakbondscontributie fiscaal 
vriendelijk uit de eindejaarsuitkering te kunnen betalen. Vanaf 2008 kunnen leden de 
benodigde gegevens direct bij de Frontoffice van de afdeling Personeel & Organisatie 
aanleveren.  
Deze faciliteit blijft van kracht zolang deze fiscaal kan worden gefaciliteerd.   
Medewerkers die een netto kostenvergoeding ontvangen, komen hier niet voor in 
aanmerking.  
 
16. Vergadertijd  
Het aantal organisatiedagen dat transavia.com per jaar ter beschikking stelt aan de 
werknemersorganisaties zoals opgenomen in bijlage 20 artikel 1 van de CAO Transavia 
Grondpersoneel wordt met ingang van 1 april 2008 uitgebreid naar 40 dagen.  
 
17.  Faciliteren ledenwerving 
transavia.com is bereid in gezamenlijk overleg te komen tot een faciliterende rol bij de 
werving van nieuwe vakbondsleden. Hier zal in het eerstvolgende periodieke overleg worden 
gesproken. 
 
Aldus overeengekomen en ondertekend te Schiphol-Centrum op            2008.    
 
FNV Bondgenoten     Transavia airlines C.V. 
 
 
 
M. Dubbelaar      O.P.M. van den Brink 
Bestuurder      President-Directeur 
 
 
De Unie      
 

H.A.J. Knoors  
      Hoofd Arbeidszaken 

M. Hoelscher     
Bestuurder         
 
   
CNV BedrijvenBond     
 
 
 
E.R.B. Vaessen      

Vakgroepbestuurder  
 
 
NVLT  
 
 
 
R. Scherft 
Bestuurder
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Multilateraal 
 

Bijlage M1: Reiskostenregeling 
 
A. Wijziging reiskostenregeling  
 
De reiskostenvergoeding wordt als volgt aangepast: 

- Verhoging van de vergoeding per kilometer van € 0,18 naar € 0,19.  
- Verhoging van het aantal werkdagen per jaar waarvoor een vaste 

reiskostenvergoeding kan worden gegeven bij een fulltime dienstverband van:  
206 naar 214;  

- Verhoging van het maximum van de totale reisafstand (heen en terug) van 56 km 
naar 70 km per dag of per opkomst. 

 
NB. Op basis van een fulltime dienstverband geldt voor de CAO Transavia Grondpersoneel 
een gemiddelde van vijf opkomsten per week.  
 
Voorstel reiskostenvergoeding gebaseerd op de nieuwe formule: 
 
Medewerkers die in bezit zijn van een parkeerpas P30/P40: 
 
(aantal km per dag of per opkomst (- 2,8 km), tot een maximum van 70 km per opkomst) x 
€ 0,19 x parttime factor (in aantal opkomsten per week) x (260 – 46)/12 
 
Overige medewerkers: 
 
(aantal km per dag of per opkomst, tot een maximum van 70 km per opkomst) x €0,19 x 
parttime factor (in aantal opkomsten per week) x (260 - 46)/12 
 
 
B. Verhuizing hoofdkantoor transavia.com 
 
Indien de geplande verhuizing van het hoofdkantoor van transavia.com gevolgen heeft voor 
de reiskostenregeling opgenomen in de CAO’s Transavia Grond, treden transavia.com en de 
CAO sluitende vakbonden in overleg over eventuele aanpassing van de regeling(en), 
waaronder de correctiefactor van 2,8 km met betrekking tot parkeerpas P30/40. Een en 
ander met de fiscale regels als uitgangspunt.  
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Multilateraal 
 

Bijlage M2: Jubileumregeling 
 
De huidige jubileumregeling wordt met ingang 1 juli 2008 als volgt gewijzigd. 
 
1. Introductie van een viering bij 25 jarig dienstverband. Viering bij 20 en 30 jarig 

dienstverband vervalt. Alle huidige benefits bij 20 jaar en 30 jaar komen derhalve te 
vervallen. 

 
2. Viering bij 25 jaar dienstverband: 

- 1 extra maandsalaris inclusief eventuele persoonlijke toeslag (i.p.v. € 500 bij 20 
jaar en € 1.000 bij 30 jaar): 

i. het bruto maandsalaris wordt netto uitgekeerd indien en zolang fiscaal 
mogelijk, anders bruto; 

ii. exclusief overige toeslagen; 
iii. betreft een laatst genoten maandsalaris zoals dat op dat moment 

daadwerkelijk wordt uitgekeerd. 
- een vrij opneembare dag (BV dag) op te nemen in het lopende jaar; een niet 

opgenomen dag vervalt aan het einde van het jaar. 
 
3. Overgangsmaatregel medewerkers die het 20 jarig jubileum hebben gevierd en per 1 juli 

2008 nog niet 30 jaar in dienst zijn: 
- Geen viering bij 25 jarig dienstverband, maar bij 30 jaar dienstverband 
- 1 extra maandsalaris inclusief eventuele persoonlijke toeslag, minus de 

jubileumuitkering bij 20 jaar (en i.p.v. € 1.000 bij 30 jaar): 
i. het bruto maandsalaris wordt netto uitgekeerd indien en zolang fiscaal 

mogelijk, anders bruto; 
ii. exclusief overige toeslagen; 
iii. betreft een laatst genoten maandsalaris wat op dat moment daadwerkelijk 

wordt uitgekeerd. 
 
4. Medewerkers die het 30 jarig jubileum hebben gevierd komen niet meer voor deze 

nieuwe regeling in aanmerking. 
 
5. Handhaving huidige (interne) regeling bij 12½ en 40 jarig dienstverband. 
 
6. Viering 40 jarig jubileum: een vrij opneembare dag (BV dag) op te nemen in het lopende 

jaar; een niet opgenomen dag vervalt aan het einde van het jaar. 
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Bilateraal 

 

Bijlage G1 Aanpassing salarisniveau 
 
Aanleiding 
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt.com is het voor transavia.com van belang haar 
medewerkers te binden aan de organisatie door middel van extra beloning(sperspectief) en 
haar positie bij de werving van nieuwe medewerkers te verbeteren. 
 

Onderzoek AWVN 
AWVN heeft in opdracht van transavia.com een onderzoek verricht (peildatum 1 juli 2007) 
naar het salarisniveau van transavia.com in vergelijking tot het niveau van beloning dat in 
Nederland gebruikelijk is. De vergelijking is gebaseerd op het vaste jaarsalaris: voor 
transavia.com 12 maal het maandsalaris inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.  
 
Aanpassing salarisniveau 
transavia.com verhoogt de maximum salarisbedragen naar een salarisniveau van 100% ten 
opzichte van de Regio Mediaan Amsterdam van de AWVN. Een wijziging van de AWVN-
mediaan in de toekomst leidt niet tot een automatische aanpassing van de salarisschalen 
van transavia.com. Concreet betekent dit een aanpassing van de maximumbedragen van de 
functiegroepen 3 t/m 12, met uitzondering van functiegroep 11.  
 
Uitgaande van de huidige salarisbedragen (peildatum 1 juli 2007) heeft de aanpassing de 
volgende consequenties: 
 
Functiegroep Huidig maximumsalaris (€) Nieuw maximumsalaris (€) 

3 1903,74 2056,04 
4 2019,04 2180,56 
5 2160,10 2354,51 
6 2361,30 2573,82 
7 2613,51 2874,86 
8 2991,29 3260,51 
9 3434,37 3812,15 
10 4266,74 4480,08 
11 5161,94 5161,94 
12 6179,21 6364,59 

 
 
Consequenties 
1. Ten behoeve van de implementatie van het nieuwe maximumsalaris worden voor de 

functiegroepen 3 tot en met 9 extra treden ingevoerd van 2%. De hoogste treden 
wijken hier in lichte mate van af.  
Daarnaast zijn de salarisbedragen omwille van consistentie aangepast. Dit betreffen 
relatief kleine aanpassingen.  
In de bijlage is de nieuwe salaristabel met ingang van 1 juli 2008 opgenomen. 

2. Medewerkers die in een uitloopschaal zijn geplaatst, kunnen met behulp van doorgroei 
in de schaal naar het nieuwe bedrag van de desbetreffende uitloopschaal toe groeien 
(mits daar nog ruimte voor is na de omzetting van de marktwaardetoeslag, zie punt 3). 

3. Eventuele functie- en marktwaardetoeslagen worden zoveel als mogelijk verdisconteerd 
in het salaris, met uitzondering van de functietoeslag bij Vliegtuigonderhoud. De 
functie- en marktwaardetoeslagen worden op de volgende wijze omgezet in het salaris: 
- Het bedrag aan marktwaardetoeslag dat wordt omgezet in salaris bedraagt het 
verschil tussen het oorspronkelijke en het nieuwe maximum(- of uitloop)bedrag of 
indien de toeslag lager is dan genoemd verschil de volledige toeslag.  
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- Na de omzetting van de marktwaardetoeslag vindt de toekenning van een periodiek 
plaats mits nog ruimte is tot aan het nieuwe max/uitloop bedrag. 

 
In overleg met de bonden wordt nog onderzocht in hoeverre de laagste treden kunnen 
vervallen, waarbij de AWVN-mediaan Regio Amsterdam leidend zal zijn. 
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Salaristabel Transavia Grond per 1 juli 2008 met verhoogde maximum 
salarisbedragen 
(excl. CAO loonsverhogingen)       

         

Aanlooptrede voor jonger dan 23 jaar      

Trede Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Groep 9  

1 1272,34 1316,66            

2 1350,39 1398,72 1448,07          

3 1432,96 1483,32 1536,18 1620,27        

4 1518,05 1572,43 1627,32 1716,43 1822,67 1930,93    

5 1606,66 1663,57 1724,49 1826,19 1934,45 2054,29    

         

Periodieken voor 23 jaar en ouder      

Trede Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Groep 9  

0 1700,83 1762,75 1829,72 1941,81 2060,67 2186,80 2320,65  

1 1733,56 1796,49 1866,47 1980,65 2101,88 2230,53 2367,06  

2 1762,75 1829,72 1903,74 2020,26 2143,92 2275,15 2414,40  

3 1796,49 1866,47 1941,81 2060,67 2186,80 2320,65 2462,69  

4 1829,72 1903,74 1980,65 2101,88 2230,53 2367,06 2511,94  

5 1866,47 1941,81 2020,26 2143,92 2275,15 2414,40 2562,18  

6 1903,74 1980,65 2060,67 2186,80 2320,65 2462,69 2613,43  

7 1941,81 2020,26 2101,88 2230,53 2367,06 2511,94 2665,70  

8 1980,65 2060,67 2143,92 2275,15 2414,40 2562,18 2719,01  

9 2020,26 2101,88 2186,80 2320,65 2462,69 2613,43 2773,39  

10 2056,04 2143,92 2230,53 2367,06 2511,94 2665,70 2828,86  

11   2180,56 2275,15 2414,40 2562,18 2719,01 2885,43  

12     2320,65 2462,69 2613,43 2773,39 2943,14  

13     2354,51 2511,94 2665,70 2828,86 3002,01  

14       2573,82 2719,01 2885,43 3062,05  

15         2773,39 2943,14 3123,29  

16         2828,86 3002,01 3185,75  

17         2874,86 3062,05 3249,47  

18           3123,29 3314,46  

19           3185,75 3380,75  

20           3260,51 3448,36  

21             3517,33  

22             3587,68  

23             3659,43  

24             3732,62  

25             3812,15  

Uitloop 1             3888,39  

Uitloop 2             3966,16  

         

         

  Groep 10 Groep 11 Groep 12      

Minimum 2701,28 3121,20 3768,70      

Maximum 4480,08 5161,94 6364,59      

Uitloop 1 4563,66 5255,59 6479,38      

Uitloop 2 4647,24 5349,24 6594,17      

Periodiek 83,58 93,65 114,79      
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Bilateraal 

 

Bijlage G2  Beloningsdifferentiatie 
 
Aanleiding 

De roep om systemen die meer differentiatie in beloning van personeel mogelijk maken 
neemt sterk toe. Het functioneren van medewerkers is immers niet uniform. Deze verschillen 
in bijdragen kunnen om redenen van rechtvaardigheid en ter stimulering van prestaties en 
gewenst gedrag vertaald worden in beloningsverschillen. Medewerkers die boven de norm 
functioneren zijn met een relatief star beloningsgebouw moeilijk te binden. Ook bemoeilijkt 
het huidige beloningssysteem het aantrekken van nieuwe medewerkers. In dit huidige 
systeem zijn de differentiatiemogelijkheden beperkt en is onvoldoende koppeling met het 
beoordelingsresultaat. 
 
Doelen  

transavia.com beoogt met beloningsdifferentiatie het volgende te bereiken: 
� Af van “automatische periodiek” en het imago- en cultuuraspect dat dit met zich 

meebrengt. 
� Prikkelen van medewerkers tot gewenste prestaties en gedrag. 
� Binden van (zeer goede of uitstekend functionerende) medewerkers aan organisatie 

door middel van extra beloning(sperspectief). 
� Flexibel en modern beloningsbeleid heeft positieve invloed op aantrekken van nieuwe 

medewerkers. 
 

Uitgangspunten  

Bij het opstellen van gedifferentieerd beloningsbeleid hanteert transavia.com de volgende 
uitgangspunten: 

• De doelgroep betreft de Grondmedewerkers in functies tot en met functiegroep 12.  
• De differentiatie in de beloning van de medewerkers vindt plaats op basis van 

functioneren (resultaten, performance etc).  
• Tot aan de 100% salarispositie is sprake van gedifferentieerde groei in de schaal, 

daarna kan een bonus verdiend worden bij functioneren op of boven de norm. Hierbij 
geldt dat deze ieder jaar opnieuw verdiend dient te worden.  

 
Vormen van beloning 

Gebaseerd op bovenstaande uitgangspunten is ons voorstel de volgende vormen van 
belonen in te voeren: 

1. Doorgroei in de schaal op basis van variabele periodiek  

� Afhankelijk van functioneren doorgroei in schaal op basis van volgende periodieken: 
- Ver onder de norm: 0 
- Onder de norm: ½ 
- Normaal/Goed: 1 
- Zeer goed: 1½   
- Uitstekend: 2. 

� Beloningsgrondslagen zijn: resultaatgebieden van de functie-omschrijving, (objectief 
waarneembare) gedragscriteria en individuele performance doelstellingen.  

� Een en ander veronderstelt een jaarlijkse cyclus van functionerings- en 
beoordelingsgesprekken. 
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2. Performance bonus bij maximum in schaal  

� Individuele bonus. 
� Voor medewerkers die op of boven de norm functioneren en in de hoogste trede van 

de functiegroep zitten.  
� Onderscheid in hoogte van de bonus tussen medewerkers die normaal/goed 

functioneren, zeer goed functioneren en medewerkers die uitstekend functioneren 
van 3%, 5% resp. 10%.  

� Beloningsgrondslagen zijn: resultaatgebieden van de functie-omschrijving, (objectief 
waarneembare) gedragscriteria en individuele target en/of performance 
doelstellingen. 

� Een en ander veronderstelt een jaarlijkse cyclus van functionerings- en 
beoordelingsgesprekken. 

 
Als gevolg van dit voorstel vervallen de huidige uitloopschalen. Het vaste salaris zal derhalve 
nooit het maximum van de functiegroep overschrijden. 
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Bilateraal 

 

Bijlage G3  Maatregelen Vliegtuigonderhoud 

 
Functietoeslag 

1. Met ingang van 1 april 2007 wordt aan de houders van een EASA Aircraft Maintenance 
Licence B1 of B2 op de 737NG (GWK 7/8 en OC) een toeslag van € 150 bruto per maand 
op fulltime basis uitgekeerd. 

2. Deze toeslag heeft een vast karakter en behoort tot het actuele jaarsalaris. Dat betekent 
dat de toeslag meegenomen wordt in de grondslag voor de vakantietoeslag, winstdeling, 
eindejaarsuitkering en Vut-overgangsregeling. Voor de deelnemers aan de 
middelloonregeling is de toeslag eveneens pensioengevend.  

3. Toekomstige CAO-loonsverhogingen die om een andere reden dan die van 
prijscompensatie worden toegekend worden op de toeslag in mindering gebracht. Het 
gaat hierbij niet om de jaarlijkse periodieken. Eenmalige uitzondering hierop vormt de 
aanpassing van het salarisniveau aan de 100% mediaan Regio Amsterdam van de AWVN 
zoals vermeld onder punt 1 van dit voorstel.  

 
Verhoging bonus nachten 

Zie punt 4.  
 
Verbetering ouderenbeleid 

Om medewerkers Vliegtuigonderhoud tot op latere leeftijd gezond en vitaal inzetbaar te 
houden voert transavia.com twee maatregelen door.  
- Alle medewerkers van 60 jaar en ouder en met een dienstverband van minimaal 20 jaar 

die een rooster lopen van 70 of meer ingeroosterde kernnachtdiensten, ontvangen direct 
na een reeks van aaneengesloten nachtdiensten twee dagen extra rust. De extra rustdag 
regeling voor medewerkers van 55 jaar en ouder zoals nu in de CAO opgenomen, blijft 
ongewijzigd.  

- Zie punt 5 en bijlage G4. 
 

Verbetering balans werk/privé 
Teneinde de balans werk/privé te verbeteren zijn per 1 april 2007 de ingeroosterde (dus niet 
vrij opneembare) vrije dagen beperkt tot het aantal adv-dagen zoals opgenomen in de CAO. 
Hiervoor worden niet langer compensatiedagen gebruikt. Artikel III lid 2a. van bijlage 29 
wordt hierop aangepast.  
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Bilateraal 

 

Bijlage G4 Vrijwillige afbouwregeling medewerkers in nachtdiensten 
 

  

Flexibele afbouwregeling  

Deelnemers Medewerkers in een wisseldienstrooster met minimaal 25 ingeroosterde 
nachtdiensten per jaar, vrijwillig vanaf leeftijd 60 jaar tot uiterlijk 65 
jaar, geboren in of na 1950 

Duur maximaal 5 jaar 

Afbouwvolume 100% in tijd bij volledige opbouw (5 jaar*20% of andere varianten die 
tot 100% leiden)  

Opbouw Voorwaardelijke opbouw vanaf leeftijd 40 jaar; 5% per jaar gedurende 
een fulltime en actief dienstverband, parttime naar rato; opbouw stopt 
vanaf moment einde werkzaam in nachtdiensten of vanaf moment 
deelname afbouwregeling 

Maximale opbouw  20 jaar*5% = 100% 

Grondslag 12* maandsalaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering 

Uitkering 80% grondslag 

Afbouw Afbouwvarianten: 20% tot maximaal 50% per jaar non-activiteit t.o.v. 
de tewerkstelling direct voorafgaand aan de ingangsdatum van 
deelname verdeeld over maximaal 5 jaar tot het volume in tijd is 
opgesoupeerd 

Arbeidsvoorwaarden 
actieve deel 
gedurende de 
afbouwperiode 

Naar rato voor het deel dat gewerkt wordt (gelijk aan een PT 
dienstverband); arbeidsvoorwaarden gekoppeld aan gelopen roosters: 
vergoedingen/extra rust o.b.v. gelopen roosters 

Opname Opname uitsluitend van “laag naar hoog” en direct voorafgaand aan 
(flexibele) pensioendatum 

Restant opbouw bij 
leeftijd 65 jaar 

Vervalt 

Pensioenopbouw Voortzetting gedurende volledige afbouwperiode op basis van de 
pensioengrondslag direct voorafgaand aan deelname afbouwregeling, 
excl. oorspronkelijke wisseldiensttoeslag (wisseldiensttoeslag op basis 
van aangepast rooster tijdens afbouwperiode) 

Indexatie Indexatie uitkering en grondslag op basis van CAO verhogingen met 
kostencompenserend karakter 

Aanmelden 6 maanden schriftelijk voorafgaand aan gewenste ingangsdatum 

Voorwaardelijkheid 
afbouwregeling 

Alleen indien fiscaal toegestaan en in samenhang met de 
pensioenregeling grond (hoogte franchise ed.) 

Ingangsdatum Voor deelnemers geboren in of na 1950 derhalve per 1 januari 2010  
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Bilateraal 

 

Bijlage G5: Voorstudie flexibel roosteren  
 

 
Aanleiding 
Belangrijke aanleiding is de toenemende flexibiliteitsbehoefte van zowel de organisatie als de 
medewerker. Het gaat hierbij om meer invloed van medewerkers op de persoonlijke balans 
tussen werk en vrije tijd. Dit biedt medewerkers de mogelijkheid om de werktijden aan te 
passen aan het eigen ritme of levenssituatie waarbij aandacht kan worden besteed aan 
vermoeidheids- en alertheidsaspecten. De vergrote invloed zal leiden tot verhoogde 
motivatie van de medewerkers en een betere arbeidsmarktpositie voor transavia.com.  
 
Inhoud voorstudie 
Alvorens over te gaan tot een dergelijk onderzoek zal transavia.com op korte termijn een 
voorstudie verrichten naar de mogelijkheden van een participatieve planningsmethode. In 
deze voorstudie wordt centraal gesteld: 

• welke vormen van participatief roosteren passen bij onze organisatie; 
• wat is de invloed op de productie en op de (benodigde) automatiseringssystemen; 
• of en zo ja welke aanpassingen van de huidige (WRR-) regels eventueel nodig zijn; 
• of er voldoende draagvlak bij het management en de medewerkers bestaat; 
• hoe invulling kan worden gegeven aan het onderzoek (waaronder pilot).  

Ten behoeve van de voorstudie kan een klankbordgroep worden samengesteld met 
vertegenwoordigers vanuit transavia.com en vanuit de betreffende vakorganisaties. De 
voorstudie zal worden ondersteund door een extern bureau. De keuze van dit bureau en de 
aan hen gerichte opdrachtformulering zal in overleg tussen CAO-partijen plaatsvinden. 
 
Evaluatie en vervolg 
De resultaten van de voorstudie zullen tussen partijen worden besproken. Bij positieve 
besluitvorming over het starten van een onderzoek kunnen tijdens de looptijd van de CAO in 
overleg tussen partijen afspraken over invulling en implementatie van het onderzoek 
(waaronder pilot) plaatsvinden. 
 


