
Persbericht – woensdag 8 augustus 2018 
 
Vrijdag 10 augustus, 24-uurs staking bij Ryanair in Nederland 
 
Op vrijdag 10 augustus 2018 (00:00-23:59 uur) zullen de Nederlandse Ryanair-
vliegers voor 24 uur het werk neerleggen om hun cao-eisen kracht bij te zetten. 
De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) is reeds acht maanden in 
gesprek met Ryanair zonder dat er significante voortgang is geboekt aan de 
onderhandelingstafel. Op deze datum zullen naast de in Nederland werkzame 
Ryanair-vliegers ook de Duitse, Zweedse, Belgische en Ierse Ryanair-piloten het 
werk neerleggen. 
 
‘Wake up call’  
De VNV streeft samen met haar Europese collega-vakbonden naar een 
cultuurverandering binnen Ryanair, onder de slogan: #RyanairMUSTChange. Een 
cultuurverandering is nodig om de rechten van de Ryanair-vliegers beter te 
waarborgen. Zo moet het Nederlands arbeidsrecht onverkort gaan gelden voor het 
Nederlandse personeel en dient Ryanair te stoppen met schijnzelfstandigheid en het 
verplicht laten emigreren van haar werknemers. Daarnaast moet iedere vlieger zich vrij 
kunnen voelen om zich ziek te melden zonder dat dit financiële consequenties heeft. 
De komende staking dient vooral als ‘Wake up call’ voor het Ryanair-management dat 
je zo niet kunt omgaan met je personeel.   

Overlast voor de reiziger 
De VNV betreurt de overlast die reizigers mogelijk gaan ondervinden van deze 
werkonderbreking. We hebben er alles aan gedaan om aan de onderhandelingstafel tot 
een eerlijke cao te komen, maar dat is ons niet gelukt. Wij houden het Ryanair-
management verantwoordelijk voor de gevolgen van de werkonderbreking. 

English summary 
The Dutch based Ryanair pilots will strike for 24 hours on the 10th of August 2018. For 
the last eight months the Dutch Airline Pilots Association (VNV, Dutch ALPA) has tried 
to negotiate a collective labour agreement between Ryanair and the Dutch ALPA 
without any result. This European pilot strike should be a wake up call for the Ryanair 
management. Our goal is clear #RyanairMUSTChange and respect rights of their 
workers. The Dutch ALPA demands are modest: Dutch law should be applied; no more 
bogus self-employment and a sufficient sick pay and pension.      
 
Voor meer informatie over dit onderwerp of een interview met betrokkenen kunt u bellen met 020 449 8510 
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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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