
Persbericht - woensdag 8 augustus 2018 
 
Ryanair probeert met een rechtsgang pilotenstaking in Nederland te 
voorkomen 
 
De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) is in kort geding gedagvaard 
door Ryanair, met als inzet een stakingsverbod van haar vliegers dit 
zomerseizoen. 
 
Verbaasd en verrast  
Allereerst is de VNV erg verrast door deze stap van Ryanair, nergens anders in Europa 
heeft Ryanair recent een staking van haar piloten via de rechter proberen tegen te 
houden. Bovendien heeft de VNV nog niet het voornemen uitgesproken om deze 
zomer bij Ryanair te gaan staken. Het kort geding is in onze ogen voorbarig.    

Ontnemen van het stakingsrecht 
Met deze dagvaarding probeert Ryanair wederom rechten van haar medewerkers te 
ontnemen. Het cao-conflict waar Ryanair zich in bevindt gaat namelijk over 
werknemersrechten. Zo streeft de VNV ernaar dat het Nederlands recht van 
toepassing wordt op het in Nederland werkzame Ryanair-personeel. De VNV is dan 
ook woedend vanwege de Ryanair-aanval op het Nederlands stakingsrecht, hetgeen 
een fundamenteel recht is van werknemers in Nederland. 

Persuitnodiging  
Op donderdag 9 augustus om 15:30 uur dient het kort geding tussen Ryanair en de 
VNV bij de rechtbank te Haarlem, waarvoor u van harte bent uitgenodigd.   

English summary 
Ryanair is going to court (on the 9th of August 2018, 15:30hr location: Haarlem) to 
prevent a Ryanair pilot strike in the Netherlands during summertime. The Dutch Airline 
Pilots Asssociation (VNV) is suprised but also furious about this attack on the Dutch 
labour rights. Nowhere else in Europe has Ryanair started this type of lawsuits in the 
recents months. The VNV is also suprised because we didn’t announce a strike of 
Ryanair pilots in the Netherlands.  
 
 
Voor meer informatie over dit onderwerp of een interview met betrokkenen kunt u bellen met 020 449 8510 

 
 
 
 
Afzender 
Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) 
Dellaertlaan 61, 1171 KZ Badhoevedorp 
Postbus 192, 1170 AD Badhoevedorp 
Tel. +31 (0)20 449 8510 
@VNVPresident – www.vnv.nl – frontoffice@vnv.nl 
 
De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers vertegenwoordigt met ruim 4.000 leden meer dan 90% van de verkeersvliegers in 
Nederland. Zij is als beroepsvereniging sinds 1929 actief om de veiligheid in de burgerluchtvaart te bevorderen en de professionaliteit 
van de verkeersvliegers te verhogen. 
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