
Principe akkoord CAO Transavia Grondpersoneel 2011-2013 

d.d. 5 april 2012    
 
 
1. FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht 

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

 
 
anderzijds, zijn op 5 april 2012 de volgende afspraken met betrekking tot de CAO Transavia 
Grondpersoneel voor de periode 1 mei 2011 tot en met 30 april 2013 overeengekomen.  
 
Beloning en werkgelegenheid 
 
1. Looptijd 

De looptijd van de CAO is van 1 mei 2011 tot en met 30 april 2013. 
 
 

2. Inkomen 
Gedurende de looptijd van deze CAO kent transavia.com over de salarissen en de 
salarisschalen per 1 mei 2012 een structurele kostencompenserende loonsverhoging van 
1,75% toe en per 1 april 2013 een structurele kostencompenserende loonsverhoging 
van 1,25%. 
 
transavia.com zal voorts bij de salarisbetaling van mei 2012 een eenmalige uitkering 
van 1% over 12 x het maandsalaris van mei 2012 toekennen. Medewerkers die op 1 mei 
2012 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 mei 2011 t/m april 2012. 
 
transavia.com zal tot slot bij de salarisbetaling van april 2013 een eenmalige uitkering 
van 1% over 12 x het maandsalaris van maart 2013 toekennen. Medewerkers die op 1 
april 2013 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 2012 t/m maart 2013. 
 
Als in de CAO’s voor de Vliegers en/of het Cabinepersoneel van transavia.com een 
hogere structurele loonruimte wordt overeengekomen gedurende de looptijd van deze 
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CAO, zal in overeenstemming tussen CAO-partijen worden bepaald op welke wijze de 
loonruimte wordt verwerkt in de CAO voor het Grondpersoneel. 
 

3. Verlenging fiscale uitruil resterende 
vergoeding woon-werkverkeer  
CAO-partijen verlengen de afspraak over fiscale uitruil van de reiskosten woon-
werkverkeer. Voor zolang er uitstel van de werkkostenregeling is, zal transavia.com aan 
haar Grondmedewerkers de mogelijkheid bieden 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. 

 
4. Loopbaanscan 

transavia.com zal op verzoek van medewerkers gedurende de looptijd van het CAO-
akkoord de mogelijkheid geven om een loopbaanscan te laten uitvoeren door KLM 
Employability Services. KLM Employability Services zal geen informatie uit de 
loopbaanscan delen met transavia.com.  
 

5. Scholing 
Cao-partijen hechten groot belang aan scholing van medewerkers, mede met het oog op 
duurzame inzetbaarheid. De huidige CAO kent al een studiekostenregeling in bijlage 7 
die scholing bevordert en stimuleert. 
Transavia.com zal, gebaseerd op de huidige inzichten, per jaar ten minste 2% van de 
loonsom beschikbaar stellen voor bekostiging van scholing van haar medewerkers. Als 
er sprake is van tegenvallende bedrijfsresultaten kan transavia.com tijdelijk het 
percentage verlagen. Transavia.com zal de bonden hierover onverwijld informeren en 
zich maximaal inspannen om het percentage zo snel mogelijk weer op de norm terug te 
brengen. CAO-partijen zullen verkennen of scholing kan worden meegenomen in een te 
introduceren benefitshop (zie afspraak  modernisering CAO). 
 

6. Stage- en werkervaringsplaatsen 
Transavia.com wil, ook in moeilijke tijden, haar maatschappelijke verantwoordelijkheid 
nemen. Gedurende de looptijd van het CAO-akkoord zal transavia.com zich inspannen 
om minimaal 2% van het aantal arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen als 
werkervaringsplaatsen en stageplaatsen. Transavia.com zal zich tevens inspannen om 
binnen de onderneming twee werkervaringsplaatsen te creëren voor Wajongers. 
 

7. Gevolgen AOW op 65e verjaardag en 
pensioenontslag 
Als gevolg van nieuwe wetgeving is de pensioengerechtigde leeftijd zoals bedoeld in de 
AOW (hierna te noemen: pensioengerechtigde leeftijd) verschoven naar de 65e 
verjaardag. De medewerker ontvangt daardoor vanaf 1 april 2012 met ingang van de 
dag waarop hij 65 jaar wordt een AOW-uitkering, in plaats van op de eerste dag van de 
maand waarin hij 65 wordt.  
 
a. CAO-partijen komen overeen het pensioenontslag hiermee in lijn aan te passen, 

d.w.z. dat de arbeidsovereenkomst (met ingang van 1 april 2012) van rechtswege 
eindigt met ingang van de dag waarop de pensioengerechtigde leeftijd, zoals 
bedoeld in de AOW, wordt bereikt. 
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b. De pensioenrichtdatum in de pensioenregeling Grond was tot de wijziging van de 
AOW gelijk aan de pensioengerechtigde leeftijd, nl. de eerste dag van de maand dat 
de medewerker de leeftijd van 65 jaar bereikt. CAO-partijen zouden deze 
samenloop willen aanhouden. CAO-partijen zullen het pensioenfonds verzoeken de 
effecten te onderzoeken voor actieve en niet-actieve deelnemers (slapers) als de 
pensioenrichtdatum in de pensioenregeling Grond gelijk wordt gesteld aan de 
pensioengerechtigde leeftijd in de zin van de AOW. 
 

c. Als wordt besloten tot verschuiving van de pensioenrichtdatum, zoals bedoeld onder 
b, is aanpassing van de afbouwregeling Grond noodzakelijk. CAO-partijen spreken 
af om in dat geval voor de  toekomstige deelnemers aan de afbouwregeling Grond, 
de definitie van pensioendatum (in artikel 1 van bijlage 30) gelijk te stellen aan de 
pensioenrichtdatum. De vroegste ingangsdatum (flexibele afbouwdatum, zoals 
bedoeld in bijlage 30, artikel 1) wordt in de afbouwregeling in dat geval ook 10 jaar 
voorafgaand aan de pensioenrichtdatum.  
 

d. transavia.com zal oud-medewerkers die momenteel deelnemen aan de VUT-regeling 
als overgangsmaatregel compensatie bieden in verband met het eindigen van de 
VUT-uitkering per de 1e van de maand waarin de VUT-deelnemer 65 wordt. 
 

 
8. Jubileumgratificatie 

Met ingang van 1 mei 2012 zal de gratificatie wegens het 40-jarig jubileum voor 
Grondpersoneel (momenteel € 2000 netto voor een fulltimer) worden gewijzigd in een 
gratificatie ter hoogte van een laatstgenoten maandsalaris, inclusief eventuele 
persoonlijke toeslagen, exclusief andere toeslagen. Het bruto-maandsalaris zal netto 
worden uitgekeerd, voor zover en zolang fiscaal mogelijk. Indien de netto uitkering van 
het maandsalaris als gratificatie niet langer fiscaal mogelijk is, wordt het maandsalaris 
bruto uitgekeerd. 
 

9. Vergoedingen nevenfuncties 
De vergoedingen van de nevenfuncties, zoals opgenomen in artikel 10 van bijlage 7, 
worden eenmalig met ingang van 1 mei 2012 met 4,8% verhoogd. De structurele 
salarisverhoging van 1 mei 2012 is daarbij inbegrepen. Daarna worden deze 
vergoedingen geïndexeerd met de toekomstige structurele kostencompenserende CAO-
verhogingen, voor het eerst per 1 april 2013. 
 

10. Correctiefactor wisseldiensttoeslag 
De correctiefactor bij reservediensten (uit bijlage 7 artikel 3.1.5), bedoeld om de 
‘zwaarte’ van reservediensten mee te nemen in de berekening van de 
wisseldiensttoeslag, wordt voortaan apart berekend voor de weekdagen en de 
weekenddagen.  
 
 

Productiviteit en efficiency 
 
11. Maximum aantal nachtdiensten per jaar 

Het maximum aantal actueel te lopen nachtdiensten (zoals bedoeld in bijlage 28, onder 
III, artikel 3) voor medewerkers in wisseldienst bij de Technische Dienst kan worden 
gesteld op 80 nachten per jaar (in plaats van 75 nachten per jaar). Op basis van 
vrijwilligheid wordt het maximum aantal actueel te lopen nachtdiensten gesteld op 95 
nachtdiensten per jaar (in plaats van 80). 

3 
Principe‐akkoord transavia.com CAO 2011‐2013 Grond  
Ondertekend  4 mei 2012 



 
Transavia zal periodiek aan de betrokken medewerkers vragen of zij bereid zijn meer 
dan 75 nachtdiensten in een jaar te lopen (en hoeveel meer). Als er onvoldoende 
medewerkers vrijwillig meer nachtdiensten willen werken, zal gebruik worden gemaakt 
van de mogelijkheid om maximaal 80 nachten per jaar in te plannen, waarbij de nachten 
zo evenredig mogelijk worden verdeeld. Transavia zal na overleg met de bonden 
bepalen op welke wijze de verdeling van de nachten (tot maximaal 80) plaatsvindt. 
 
Voor de actueel gelopen kernnachtdiensten bij de TD vanaf 76 tot en met 95 zal 
transavia.com een kernnachtdienstenbonus (zoals bedoeld in bijlage 28 onder VII, 
artikel 2) uitkeren van 60 euro voor iedere dienst. 
 

12. Periodenorm aanpassen 
De norm van het aantal nachtdiensten per periode, zoals bedoeld in bijlagen 27 en 28, 
onder III, artikel 3) wordt gewijzigd naar de wettelijke norm van maximaal 36 nachten 
per 16 weken (in plaats van de oude ATW-overlegnorm van maximaal 28 nachten per 13 
weken).  
 

13. Extra rust na kernnachtdiensten 
In de CAO is de afspraak opgenomen dat wisselmedewerkers vanaf 55 jaar, die een 
rooster lopen van 70 of meer ingeroosterde kernnachtdiensten, een dag extra rust 
ontvangen direct na een aaneengesloten nachtperiode (en voor werknemers  van de TD 
boven de 60 jaar twee dagen extra rust na een reeks van nachten). Omdat de extra rust 
na nachtdiensten is bedoeld als verlichting voor oudere werknemers voor het lopen van 
kernnachtdiensten, zal voortaan de extra rust alleen worden toegekend bij daadwerkelijk 
gelopen kernnachtdiensten (in plaats van ingeroosterde). 
 
De tekst in bijlage 27 en 28 onder paragraaf VII wordt als volgt geformuleerd:  
‘medewerkers van 55 jaar en ouder die een rooster lopen van 70 of meer ingeroosterde 
kernnachtdiensten ontvangen direct na een daadwerkelijk gelopen aaneengesloten 
nachtdienstperiode (van minimaal 2 nachten) een dag extra rust’.  
 
En in de bepaling van medewerkers van 60 jaar en ouder in bijlage 28: 
‘medewerkers van 60 jaar en ouder die een rooster lopen van 70 of meer ingeroosterde 
kernnachtdiensten ontvangen direct na een daadwerkelijk gelopen reeks van 
aaneengesloten nachtdiensten twee dagen extra rust’. 

 
14. Verminderen of afzien van nachtdiensten op verzoek van 55-plussers 

transavia.com stelt medewerkers vanaf 55 jaar, werkzaam in wisseldienst bij de TD, in 
de gelegenheid om af te zien van het werken van nachtdiensten of om minder nachten 
te werken. Dit is gekoppeld aan de bovenstaande CAO-afspraak voor ophoging van het 
maximum aantal nachtdiensten. De regeling wordt ingevoerd met ingang van het 
eerstvolgende mogelijke rooster (winterdienstrooster 2012) onder de volgende 
voorwaarden: 

• transavia.com stelt daarvoor per afdeling van de TD met medewerkers in 
wisseldienst 2,5% van het totaal aantal gebudgetteerde (dit is het benodigde 
aantal nachtdiensten in de productie) nachten per jaar ter beschikking voor 55-
plussers om minder of totaal geen nachtdiensten te werken;  

• De medewerker kan eenmaal op een door de werkgever te bepalen moment, bij 
voorkeur voor het ingaan van het bewuste kalenderjaar, een verzoek indienen 
om af te zien van nachtdiensten of het aantal nachtdiensten te verminderen voor 
dat kalenderjaar;  
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• De werkgever zal het verzoek inwilligen zolang het maximum aantal plaatsen nog 
niet is bereikt. Mocht het animo groter zijn dan het aantal beschikbare 
nachtdiensten, dan zullen CAO-partijen in overleg treden over de methodiek van 
toekenning. 

• De wisseldiensttoeslag wordt aangepast en berekend op basis van de nieuwe 
situatie.  

CAO-partijen zullen de regeling na 6 maanden evalueren. 
 
 
Modernisering CAO 

 
15. Onderzoek modernisering CAO 

CAO-partijen verkennen de komende CAO-periode de mogelijkheden tot modernisering 
van de CAO. Onderdeel daarvan is dat individuele medewerkers zoveel als mogelijk 
keuzevrijheid hebben bij de invulling van hun arbeidsvoorwaardenpakket. Daarnaast 
stellen CAO-partijen een gezamenlijk stappenplan op om te komen tot een meer 
motiverende CAO Grond met ruimere kaders, beperking van regels, minder details en 
meer eigen invulling en verantwoordelijkheid. 
 
Uitgangspunten voor de modernisering: 
 
Keuzevrijheid 
Medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om zoveel mogelijk een 
arbeidsvoorwaardenpakket op maat samen te stellen (benefitshop). 
 
Vereenvoudiging 
De CAO wordt vereenvoudigd, beter leesbaar en toegankelijker. Details worden 
verminderd. Bepalingen in de CAO die gelijk zijn aan een wettelijke bepaling worden uit 
de CAO gehaald.  
 
Kostenneutraal 
De modernisering van de CAO is niet bedoeld als bezuiniging of verbetering op de 
arbeidsvoorwaarden in financiële zin. CAO-partijen gaan uit van kostenneutraliteit voor 
werkgever en werknemer. 
 

16. Wisseldiensttoeslag op basis van actueel gelopen diensten 
CAO-partijen stellen een werkgroep in die onderzoekt op welke wijze de 
wisseldiensttoeslag kan worden toegekend op basis van actueel gelopen diensten in 
plaats van op basis van geplande roosters. De werkgroep heeft tot taak om de overgang 
naar betaling op basis van actueel gelopen diensten transparant en zorgvuldig te 
onderzoeken en voor te bereiden, met het streven een overgang per 1 mei 2013 
mogelijk te maken. De werkgroep zal haar bevindingen presenteren aan CAO-partijen. 
Deze zullen in overeenstemming besluiten tot al dan niet definitieve invoering c.q. 
invulling en de voorwaarden waaronder dit kan plaatsvinden. 
 
Aandachtspunten voor de werkgroep zijn onder meer: vakantie, ziekte, nevenfuncties, 
werkzaamheden op verzoek van werkgever.  
 
Het totaal volume aan uitgekeerde wisseldiensttoeslag zal in de oude en nieuwe 
systematiek gelijk zijn. 
 
De werkgroep kan waar nodig gebruik maken van de expertise van een externe 
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deskundige. De opdrachtformulering en de keuze van de externe deskundige vindt in 
overeenstemming tussen CAO-partijen plaats.  
 

17. Vakantiewetgeving 
CAO-partijen volgen met ingang van 1 januari 2012 de aangepaste vakantiewetgeving 
voor wat betreft de volledige opbouw en opname van wettelijke en bovenwettelijke 
vakantiedagen tijdens arbeidsongeschiktheid. De huidige vervaltermijn in de CAO van 5 
jaar voor wettelijke vakantiedagen blijft vooralsnog gehandhaafd. In het kader van de 
modernisering van de CAO nemen CAO-partijen ook de vereenvoudiging van de 
vakantieregeling in de CAO mee. Daarbij wordt onder meer bekeken of de nieuwe 
vervaltermijn van wettelijke vakantiedagen, zoals opgenomen in de nu geldende 
vakantiewetgeving, wordt gevolgd of dat op een andere wijze sturing kan worden 
gegeven aan het opnemen van vakantiedagen. 
 

18. 53+ dagen omzetten in een leeftijdsneutrale arbeidsvoorwaarde 
CAO-partijen komen overeen de zogenaamde ‘53-plusdagen’ (bijlage 10, artikel 11) op 
een nog nader te bepalen datum om te zetten naar een arbeidsvoorwaarde voor alle 
medewerkers, in lijn met de Wet Gelijke Behandeling. In de verkenning van de 
modernisering van de CAO zal worden meegenomen op welke wijze de leeftijdsneutrale 
arbeidsvoorwaarde kan worden ingezet in een te vormen benefitshop.  
Voor de medewerkers die op dat moment 53-plusdagen genieten, wordt een 
overgangsmaatregel afgesproken.  
 
 

Toekomst pensioenen 

 
19. Toekomst pensioen  

In verband met de lage rekenrente en de oplopende levensverwachting van de 
pensioenpopulatie zal als gevolg van het aflopen van het huidige 
herverzekeringscontract, de kostendekkende premie benodigd voor de uitvoering van de 
huidige pensioenregeling, naar verwachting aanzienlijk stijgen. CAO-partijen zullen 
daarom de pensioenfondsen van transavia.com en de KLM verzoeken gezamenlijk te 
onderzoeken hoe de transavia-pensioenregeling, voor wat betreft de toekomstige 
opbouw van pensioenen, kan worden ondergebracht bij het pensioenfonds van de KLM. 
 
CAO-partijen treden daarnaast gedurende de looptijd van het CAO-akkoord met elkaar 
in overleg om de implicaties van het in 2011 afgesloten pensioenakkoord en de 
wetgeving die daar uitvoering op gaat geven te onderzoeken, met als doel de 
pensioenregeling van transavia.com waar nodig aan te passen.  

 
 
Aldus overeengekomen en in vijfvoud ondertekend te Schiphol op 4 mei 2012.    
 
FNV Bondgenoten     Transavia airlines C.V. 
Z. Boufangacha     B. Gräber 
Bestuurder      Algemeen Directeur 
 

NVLT 
P. de Moor /      M.V. van Boven 
Bestuurder      Hoofd Arbeidszaken 
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De Unie      
 
M.W. Hoelscher         
Sr. Belangenbehartiger 
 
R. Castelein  
Waarnemend Voorzitter         
   
CNV Vakmensen     
 
D. Polders  
Bestuurder 
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