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Wie het over de VNV in 2017 heeft, moet 
beginnen met de verkiezing van het Presi-
dentiële Team. De eerste vier maanden van 
het jaar stonden namelijk in het teken van 
deze spannende strijd. Dit was verrassend 
en had een remmende werking op het werk 
van de vereniging, aangezien beide teams in 
hetzelfde collegiale bestuur zaten.

Maar een verkiezing heeft ook positieve 
kanten. De verkiezingsstrijd liet zien hoe 
betrokken de leden van de VNV zijn. Op het 
forum, Facebook en in de cockpit waren de 
verkiezingen onderwerp van gesprek. En 
er ligt een verkiezingsprogramma waarin 
wordt beschreven wat de speerpunten zijn 
en dus wat de leden van een team kunnen 
verwachten. Hier mogen wij aan het eind 
van onze termijn op afgerekend worden. Dat 
gaan wij zelf ook doen en zal in het volgende 
jaarverslag uitgebreid aan bod komen. 

Onze eerste actie was het veranderen 
van de interne structuur. De wereld wordt 
steeds complexer en veel onderwerpen ra-
ken elkaar. Het Dagelijks Bestuur (DB) heb-
ben we daarom uitgebreid om nog meer 
gericht beleid te kunnen maken en toetsen. 

De bestuurders Vliegtechnische Zaken, Pro-
fessionele Zaken, Internationale Zaken en 
Arbeidsvoorwaardelijke Zaken kregen een 
plek aan de DB-tafel. Op die manier wordt er 
meer kennis meegebracht tijdens de verga-
deringen. 

Om verzuiling tegen te gaan hebben we alle 
maatschappij-afdelingen in één arbeids-
voorwaardelijke sectie gepositioneerd, wat 
moet leiden tot een betere onderlinge af-
stemming. Tegelijkertijd hebben we Experti-
se Platformen opgericht die door alle afde-
lingen heen de bestuurders kunnen bijstaan. 
De kennis over een ingewikkeld onderwerp 
als pensioenen kan op die manier centraal 
worden verkregen en behandeld, in plaats 
dat iedereen het wiel opnieuw probeert uit 
te vinden. Voor de leden moet dat resulteren 
in betere kwaliteit van afspraken en proto-
collen. Hier hebben we in 2017 al de vruch-
ten van mogen plukken.

Het arbeidsvoorwaardelijke werk is altijd erg 
zichtbaar voor de leden. Maar de beroeps-
inhoudelijke kant is niet minder belangrijk. 
Doordat de VNV zich inzet voor de Neder-
landse en Europese ... Lees verder  
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 terug ...  luchtvaart waarborgen we de vei-
ligheid en toekomstbestendigheid van de 
sector. En ook daarmee dienen wij onze le-
den in collectieve zin, maar ook individueel 
is de VNV het vangnet voor haar leden. Hier 
ligt al langer een wens om de service nog 
verder te verhogen en kan een verbeterslag 
worden gemaakt middels een centraal loket 
voor alle problemen.

Gevraagd en ongevraagd bieden wij onze vi-
sie over verschillende luchtvaartonderwer-
pen, met ondersteuning van de technisch 
specialisten binnen de VNV. Zo stonden wij 
in 2017 onder andere voor een eerlijk speel-
veld (Europeans for Fair Competition), een 
veilig Schiphol (Schiphol-rapport) en hadden 
we een stem in Den Haag (selectiviteitsbe-
leid). De effecten zijn, in tegenstelling tot het 
arbeidsvoorwaardelijke werk, pas zichtbaar 
op de lange termijn.

Een speerpunt voor deze bestuursperiode 
is het herstellen en aanhalen van onze in-
ternationale contacten. Hiervoor is een hele 
nieuwe sectie opgetuigd. Heel belangrijk zijn 
de contacten met onze Franse collega’s van 
Air France. Daar hebben we veel energie in 
gestoken en die zijn weer op niveau. Ook de 
banden met de andere prominente Europe-

se collega-besturen zoals VC, BALPA en het 
nieuwe bestuur van SEPLA zijn aangehaald. 
Een beloning voor dit werk is de verkiezing 
van Otjan de Bruijn tot vicepresident van 
ECA eind 2017. Eind 2017 zijn ook de over-
leggen met de Amerikaanse collega’s van 
Delta begonnen over een nieuwe Trans-At-
lantische Joint Venture welke in 2019 actief 
moet worden. 

Wij zijn ook verheugd dat eind 2017 het be-
stuur twee luchtvaartmaatschappijen heeft 
mogen erkennen. De vliegers van Noordzee 
Helikopters Vlaanderen (NHV) en Ryanair 
DAC mogen lid-volledig worden. Daarmee 
is onze fundering uitgebreid en heeft onze 
stem nog meer gewicht gekregen. De VNV 
spreekt daadwerkelijk voor alle Nederlandse 
vliegers. 

Tot slot willen we ook even stilstaan bij de 
staf van de VNV. Hoewel wij vaak spreken 
over de vereniging voor en door vliegers 
zouden wij nergens zijn zonder onze vaste 
staf. Deze mensen zijn vaak al jarenlang ver-
bonden aan de VNV. Het is een stabiel baken 
tussen alle vrijwilligers die meewerken. Ze 
treden niet vaak in het voetlicht, maar zon-
der de staf zou de VNV lang niet zo’n goede 
vereniging zijn als dat zij is.  Lees verder  
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Een nieuwe ontwikkeling binnen de VNV is de inrichting 
van verschillende Expertise Platformen. Specialistische 
onderwerpen worden nu niet meer in iedere bestuursafde-
ling apart behandeld, maar gezamenlijk opgepakt. 

Op deze manier wordt er ruimte gegeven aan vliegers die 
zich willen specialiseren in een bepaald onderwerp. Die 
kennis wordt gebruikt en gedeeld in alle bestuursafde-
lingen waardoor de kracht van het collectief beter tot zijn 
recht komt. Tevens kunnen we er zo beter voor zorgen dat 
essentiële kennis binnen de vereniging beschikbaar blijft
In 2017 zijn vier Expertise Platformen opgericht en is een 
begin gemaakt met de vijfde. 

Pensioenen
Er vinden vrijwel doorlopend veranderingen plaats in de pen-
sioenwetgeving. Dat vereist aanpassing aan de  afspraken 
voor alle vliegers, ook al worden de individuele pensioenen 
op verschillende manieren vormgegeven. Daarom is dit bij 
uitstek een onderwerp om centraal aan te pakken. In 2017 
is dat o.a. gebeurd bij Martinair, waar de regeling is aange-
past en daarbij een nieuwe pensioenaanbieder is gezocht en 
gevonden. Ook bij easyJet is de regeling uit de nieuwe cao 
met hulp van het platform ingericht. Bij  Transavia, TUI fly en 
CHC zijn de regelingen in lijn gebracht met de ophoging van 
de wettelijk pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 en bij KLM 
zijn nieuwe financieringsafspraken gemaakt.

Financieel Economische Analyse (FEA)
In dit platform worden de cijfers van de... Lees verder  
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 terug ...luchtvaartsector in het algemeen en de Nederlandse 
luchtvaartmaatschappijen in het bijzonder bijgehouden en ge-
analyseerd. Ook specifieke vraagstukken kunnen worden voor-
gelegd, bijvoorbeeld bij cao-onderhandelingen. Het bestuur 
kan op basis van deze informatie mede zijn beleid bepalen. 

Fatigue Risk Management System (FRMS)
Met de invoering van de EASA-FTL heeft de luchtvaartsec-
tor ook te maken met FRMS. Alle luchtvaartmaatschappijen 
hebben hiermee te maken en vullen de uitvoering van de 
wet op een eigen manier in. Het is daarom handig dat dit 
platform binnen de VNV centraal ondersteuning kan bieden 
bij de vraagstukken die hierbij ontstaan. 

Communicatie 
De meeste leden komen niet vaak langs in Badhoevedorp. Goe-
de en tijdige communicatie is dan belangrijk om de informatie 
over te brengen, maar ook om binding te kunnen houden.
In 2017 is gekeken hoe de verschillende communicatiekanalen 
van de VNV geoptimaliseerd kunnen worden. Wat is goed en 
wat kan beter. Nieuwe methodes zijn verkend, bijvoorbeeld de 
speciale cao-Airmail voor Transavia-leden. Ook is aan de leden 
gevraagd om hun mening d.m.v. een enquête.

Digitalisering
Een begin is gemaakt met een Expertise Platform over digitali-
sering. Steeds meer luchtvaartmaatschappijen maken gebruik 
van digitale middelen. Niet alleen in de vluchtuitvoering, maar 
bijvoorbeeld ook met personeelsdossiers. De VNV houdt graag 
een vinger aan de pols of dat goed, maar vooral veilig gaat.  
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VNV IN CIJFERS
LEDENSAMENSTELLING

Ledenoverzicht 2017 1 januari  31 december
KLM:  2698 2770
Transavia:  525 522
TUI fly:  132 150
Martinair:  85 86
easyJet: 65 81
CHC HN: 49 49
KLM FA: 5 6
Ander soort lidmaatschap: 1.248 1.268
Totaal 4.807 4.932

Ledensamenstelling op 31 december 2017 Lees verder  
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VNV IN CIJFERS COMMUNICATIE
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OP DE HOOGTE IS IN 2017 

KEER GEPUBLICEERD

14

OP de BOK

G E P U B L I C E E R D

11 KEER
AIRMAIL

G E P U B L I C E E R D

24 KEER

• Een beoordelingscommissie, wat nu?
• Solar Panel installations at airports
• Strengere eisen noodzakelijk voor toekomst Nederlandse luchtvaart 
• Schiphol rapport: Risico’s accepteren, mitigeren of elimineren 

in 2017 is 5 keer een speciale nieuwsbrief 
over de transavia cao-onderhandelingen  

gepubliceerd

POSITION PAPERS

 12 januari  Het roer moet om 

 13 februari VNV betreurt sluiting Transavia-basis München 
       
 21 februari  Bezuinig niet op scholing werkenden 
         
 28 februari    E4FC calls on EU negotiators to enact and enforce 

Fair Competition practices in EU-Qatar Talks 
         
 6 april   VNV: Schiphol Airport complex, druk en mist goede 

toezichthouder 
        
 21 april  Arthur van den Hudding nieuwe voorzitter VNV 
    
 6 september   Zonder selectiviteitsbeleid gaan duizenden lucht-

vaartbanen verloren 
        
 10 oktober   Nieuwe financieringsmogelijkheid voor de Flight 

Academy student 
       
1 2 december  Ryanair-piloten plannen een decemberstaking 

IN 2017 ZIJN 9 PERSBERICHTEN VERSTUURD
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Met bijna veertig vrijwilligers is Vliegtechnische Zaken de 
grootste bestuursafdeling binnen de VNV. Deze afdeling her-
bergt een bijzonder hoog kennisniveau waar niet alleen de 
VNV baat bij heeft, maar de hele luchtvaartsector. 

Om het vele werk van de bestuursafdeling VTZ in goede 
 banen te leiden, is deze onderverdeeld in drie commissies. 
Vlieg technische Zaken (VTZ) is belast met een groot aantal 
zaken die te maken hebben met het opereren van vliegtuigen. 
De Security Commissie (SEC) heeft tot doel mee te praten en 
mee te denken over de ontwikkeling en handhaving van secu-
rity-maatregelen in de luchtvaart. De Accident Investigation 
Group (AIG) is een objectieve commissie die een bijdrage le-
vert aan vliegveiligheidsonderzoeken.

ISASI
In 2017 werd het besluit genomen om in 2019 het 
 ISASI-congres in Den Haag te houden. De ‘International So-
ciety of Air Safety Investigators’ (ISASI) is een overkoepelende 
organisatie voor vliegveiligheidonderzoekers. Dat het congres 
in Nederland wordt gehouden is een teken dat Nederland 
meedoet in de wereldtop van vliegveiligdheidsonderzoeken. 

De VNV zal dit congres samen met de TU Delft en de 
 Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) organiseren. Het is 
een teken van de professionele samenwerking tussen de 
 verschillende instituten. In weinig landen werkt een onder-
zoeksraad zo goed samen met een vakbond. Lees verder  

BESTUURSAFDELING  
VLIEGTECHNISCHE ZAKEN

IN WEINIG LANDEN WERKT EEN 
ONDERZOEKSRAAD ZO GOED  
SAMEN MET EEN VAKBOND
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COMMISSIE VLIEGTECHNISCHE ZAKEN
OVV-Rapport over Schiphol
Begin 2017 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veilig-
heid een rapport over de veiligheid van het vliegverkeer bij 
 Schiphol. Het was een kritisch rapport met als conclusie dat 
economische groei en milieu zwaarder lijken te wegen dan 
vliegveiligheid. De commissie VTZ kon zich daar helemaal in 
vinden. 

Om het standpunt van de Nederlandse vliegers te verwoor-
den is een helder ‘position paper’ geschreven waarin de VNV 
oproept om veiligheid boven alles te stellen. Daarin stonden 
negen verbeterpunten die door verschillende partijen wer-
den meegenomen tijdens het debat in de Tweede Kamer. 
Met behulp van diverse media hebben we ook onze bood-
schap in de huiskamers kunnen brengen. 

Drones
Net als vorig jaar moet VTZ nog steeds veel aandacht 
 besteden aan drones. Ook in 2017 zijn er meerdere inciden-
ten geweest. Sommige vliegvelden in Europa moesten zelfs 
al het vliegverkeer stilleggen. Een zorgelijke ontwikkeling. 
De VNV vraagt hiervoor aandacht op zowel nationaal 
als  Europees niveau. Voorlichting is net zo belangrijk als 
 regelgeving. In Nederland wordt steeds strenger opgetre-
den door de overheid. Maar binnen de Europese Unie heeft 
elk land weer andere regels. Met behulp van de European 
Cockpit Association (ECA) proberen we de regelgeving 
 binnen de EU gelijk te trekken. Lees verder  
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 terug
De VNV was bijvoorbeeld aanwezig bij de ‘Helsinki High 
Level Conference on Drones’. Europese beleidsmakers en 
belangenpartijen kwamen daar samen om te spreken over 
wetgeving voor drones binnen het Europese luchtruim.

Laptopverbod
In de zomer van 2017 dreigden de Verenigde Staten een lap-
topverbod uit te vaardigen voor alle vluchten vanuit  Europa. 
De commissie VTZ bekeek meteen wat de  eventuele gevol-
gen zouden zijn. 

Wanneer het verbod van kracht zou worden, zouden 
veel meer laptops in het vrachtruim terechtkomen. De 
 bijbehorende batterijen zouden dan ook in het vrachtruim 
 terechtkomen. Wij waren van mening dat die oplossing 
meer gevaar dan veiligheid met zich mee zou brengen.

Gelukkig besloten de Amerikaanse veiligheidsdiensten, na 
een intensieve lobby vanuit Europa en door IFALPA, dat er 
toch geen noodzaak was om deze regel in te voeren. 

SECURITY COMMISSIE (SEC)
Unruly Passengers
De laatste jaren is er een stijging van agressie aan boord. 
 Alleen al in Nederlandse vliegtuigen ongeveer drie inciden-
ten per dag. De Security Commissie probeert hiervoor aan-
dacht te vragen en roept op hier iets tegen te doen. 

We proberen dit probleem aan te pakken via.. Lees verder  

https://www.vnv.nl/system/files/publicaties/op_de_bok/ledeneditie_september_2016.pdf
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 terug ...het ‘Platform Unruly Passengers’ (PUP). In dit over-
legplatform wordt besproken wat gedaan kan worden tegen 
agressieve passagiers. Daarnaast hebben we dit jaar met dit 
onderwerp de media opgezocht. Brandpunt heeft er zelfs 
een hele uitzending aan gewijd. 

Veel agressie wordt veroorzaakt door passagiers die al voor 
de vlucht veel drinken. We vragen de luchthavens daarom 
verantwoording te nemen. Maar tot nu toe zien de vliegvel-
den daartoe helaas weinig aanleiding. 

Cyber Security
Binnen de luchtvaart vinden steeds meer processen 
 elektronisch plaats. Zowel voor passagiers als voor werk-
nemers. Dat levert veel gemak op, maar is tegelijkertijd 
een veiligheidsrisico. KLM is bijvoorbeeld in 2017 meerdere 
 malen aangevallen via internet.  

Om op de risico’s te wijzen, werd samen met Human Factors 
in Aviation Group in mei een ledenlunch georganiseerd. On-
der de titel ‘Digi-dreiging in de luchtvaart’ gaven meerdere 
sprekers een verhelderend betoog over dit onderwerp.

Wanneer de systemen van luchtvaartmaatschappijen niet 
goed beveiligd zijn, kunnen hackers invloed hebben op de 
vluchtuitvoering. Om die reden heeft de VNV het onderwerp 
‘cyber security’ hoog op de agenda gezet en proberen we op 
Europees en mondiaal niveau de regelgeving hierop aan te 
passen. Zo zijn we betrokken bij de regelgeving die EASA nu 
aan het opstellen is, en bij de... Lees verder  

KLM IS BIJVOORBEELD IN  
2017 MEERDERE MALEN  

AANGEVALLEN VIA INTERNET

https://www.vnv.nl/system/files/publicaties/op_de_bok/ledeneditie_september_2016.pdf
https://www.vnv.nl/system/files/publicaties/op_de_bok/ledeneditie_juli-augustus_2017.pdf
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 terug ...ICAO study group die de aanpak op wereldwijd 
 niveau zal gaan bepalen.

Verklaring van geen bezwaar (VGB)
Elke commerciële vlieger in Nederland heeft een ‘verklaring 
van geen bezwaar’ nodig. Maar het is niet volledig duide-
lijk wat de exacte procedures zijn die gelden bij het aanvra-
gen van een VGB als de aanvrager in de afgelopen acht jaar 
een periode in het buitenland heeft verbleven. Dit levert 
soms onverwachte, en in de ogen van de VNV onterechte, 
 weigeringen op.

Om tot een oplossing te komen voor dit probleem is de 
VNV in gesprek gegaan met de Nationaal Coördinator 
 Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Voornamelijk 
moet duidelijk worden op welke manier vliegers die in het 
buitenland hebben gevlogen hun Nederlandse VGB kunnen 
aanvragen en wat vliegers op voorhand kunnen doen om 
het risico op een afwijzing te verminderen. De VNV wil vlie-
gers graag duidelijke handvatten geven voor de aanvraag 
van een VGB bij terugkomst naar Nederland.

ACCIDENT INVESTIGATION GROUP (AIG)
Vier keer per jaar komen de Nederlandse luchtvaartmaat-
schappijen en leden van de AIG bijeen om te praten over de 
stand van zaken qua vliegveiligheid. Een uniek fenomeen. 
Het is de bedoeling om zo van elkaar te leren. Verschillen-
de luchtvaartmaatschappijen maken namelijk gebruik van 
 dezelfde vliegtuigen en procedures. Een potentieel risico 
kan gedeeld worden met collega’s die dat misschien zelf 
nog niet hadden ontdekt. 

Coördinator van Dienst (CVD)
Een van de taken van de AIG is het bemannen van de 
CVD-telefoon. De Coördinator van Dienst is de eerste per-
soon die bij een incident of ongeluk de vliegers hulp biedt 
namens de VNV. 

Dat gebeurt voor Nederlandse vliegers, maar ook voor 
buitenlandse vliegers die iets meemaken in Nederland. Bij-
voorbeeld het ongeval met Flybe op 23 februari 2017. Het 
vliegtuig zakte na de landing door zijn landingsgestel. De 
VNV stond meteen klaar om de Britse vliegers bij te staan. 

DE COÖRDINATOR VAN DIENST IS DE EERSTE  
PERSOON DIE BIJ EEN INCIDENT OF ONGELUK  

DE VLIEGERS HULP BIEDT NAMENS DE VNV.
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Het bijstaan van vliegers is een van de belangrijkste taken van 
de bestuursafdeling Professionele Zaken. Vliegers met een 
negatieve beoordeling, disciplinaire zaak of een medisch pro-
bleem kunnen zich altijd richten tot de VNV. De achterliggende 
redenen zijn uiteenlopend en vertrouwelijk. Het spreekt daar-
om voor zich dat in een jaarverslag daarover geen details staan.

Het is wel belangrijk dat vliegers die een probleem hebben 
op zo’n moment de weg naar de VNV weten te vinden! Door 
in een vroeg stadium mee te kijken naar de situatie kan ook 
tijdig advies worden gegeven. 

Om te zorgen voor meer bekendheid is in 2017 een speciale 
serie verschenen in Op de Bok. Daarin werd elke maand een 
taak van Professionele Zaken uitgelicht en besproken. Het 
overkoepelende advies was: neem altijd snel contact op met 
de VNV. Liever een keer te veel, dan een keer te weinig!

Psychische problemen
Sinds de Germanwings-ramp heeft de psychische gesteld-
heid van vliegers veel aandacht gekregen. In de zienswijze 
van de VNV is dat in het begin doorgeschoten, wat bijvoor-
beeld de onwenselijke ‘twee personen in de cockpit’-regel 
heeft opgeleverd. 

Gelukkig is die regel weer teruggedraaid, zodat tijd en ener-
gie gegeven kan worden aan de onderliggende problemen en 
oplossingen. Vooruitlopend op... Lees verder  

BESTUURSAFDELING  
PROFESSIONELE ZAKEN

NEEM ALTIJD SNEL  

CONTACT OP MET DE VNV

https://www.vnv.nl/system/files/publicaties/op_de_bok/ledeneditie_september_2016.pdf
https://www.vnv.nl/system/files/publicaties/op_de_bok/ledeneditie_op_de_bok_februari_2017.pdf
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DE LUCHTVAARTMAAT-
SCHAPPIJEN NAMEN WEER  

VLIEGERS AAN

 terug ...regelgeving van EASA is de VNV dit jaar samen met 
KLM, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Antiskid 
Groep, het Onafhankelijk Vertrouwensteam Burgerluchtvaart 
en andere experts begonnen aan het opzetten van een or-
gaan voor opvang van vliegers met psychische problemen. 

Commissie Juniore Vliegers (CJV)
Voor het eerst sinds jaren kreeg de CJV het weer druk in 
2017. De luchtvaartmaatschappijen namen vliegers aan, 
waardoor de vliegscholen ook weer mensen konden gaan 
opleiden. Een positief bericht dat halverwege het jaar ver-
scheen was dat banken ook weer bereid zijn vlieg opleidingen 
grotendeels te financieren. 

Aeromedische Commissie
Zoals gewoonlijk ook dit jaar weer veel medische vragen die 
binnenkwamen bij medische specialisten van de VNV. Naar 
aanleiding van een aantal artikelen in Op de Bok weten vlie-
gers de VNV in een steeds vroeger stadium te vinden, zodat 
de vragen op een discrete manier kunnen worden beant-
woord. Onderwerpen zoals Cabin Air Quality blijven actueel.

Commissie Training & Beoordeling (T&B)
Waar veel opleidingen zijn, gaat logischerwijs ook meer mis. 
Deze commissie heeft dit jaar daarom ook genoeg werk ver-
richt. Er zijn regelmatig beoordelingscommissies bij elkaar 
gekomen bij de verschillende maatschappijen. Het is goed 
te benoemen dat ook TUI fly voor het eerst dit middel heeft 
ingezet om voor het individu een gedragen oplossing te vin-
den bij hun trainingsproblematiek. 

https://www.vnv.nl/system/files/publicaties/op_de_bok/ledeneditie_september_2016.pdf
https://www.vnv.nl/system/files/publicaties/op_de_bok/ledeneditie_maart_2017.pdf
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Luchtvaart is bijna per definitie internationaal. Zeker voor 
een klein land als Nederland. Het is dus ook niet verwonder-
lijk dat de afdeling Internationale Zaken een belangrijke rol 
vervult binnen de VNV. 

De meeste nieuwe regelgeving komt vanuit Montréal (ICAO, 
IATA) of Brussel. Door aanwezig te zijn bij besluitvorming 
kan de VNV haar leden op een belangrijke manier dienen. 
Namelijk door invloed uit te oefenen direct bij de bron. 

Franse vakbonden
Sinds Air France en KLM samen zijn gegaan als één bedrijf 
is het contact met de Franse vakbonden erg belangrijk ge-
worden. Het is in het belang van beide om dat contact hecht 
te houden. 

De VNV heeft in Frankrijk vooral contact met de Franse vak-
bond SNPL. Het contact is de afgelopen jaren een beetje 
stroef verlopen en daarom zijn we dit jaar meerdere keren 
in Parijs op bezoek geweest. Dat had een positief effect en 
de verhoudingen met onze Franse vakbroeders zijn op dit 
moment weer goed. 

European Cockpit Association (ECA)
Binnen de Europese Unie worden de krachten van de Euro-
pese vliegervakbonden gebundeld in een gezamenlijke ver-
eniging. Dat is belangrijk omdat veel luchtvaartregelgeving 
tegenwoordig in Brussel wordt gemaakt, ... Lees verder  

BESTUURSAFDELING  
INTERNATIONALE ZAKEN
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 terug ...maar ook omdat bij veel dossiers de samenwerking 
met andere vliegerverenigingen cruciaal is gebleken. 

De VNV heeft altijd al een goede band gehad met ECA. In 
2017 is die band alleen maar sterker geworden met de be-
noeming van Otjan de Bruijn tot ECA-vicepresident. 

Europeans for Fair Competition
De lobby voor een eerlijk speelveld is niet makkelijk. Maar 
door het harde werk van E4FC vinden we steeds meer 
 gehoor in Brussel.

Op 22 november organiseerde D66- Europarlementariër 
Matthijs van Miltenburg een evenement over  oneerlijke 
concurrentie in de luchtvaart. Het evenement bracht 
 vertegenwoordigers uit de luchtvaart (Janaillac, Vereinigung 
Cockpit, NVLT, VNC en VNV) samen met vertegenwoordigers 
uit de politiek. 

De hoop is nu gevestigd op de Europese Commissie om de 
oude regel 868/2004 aan te passen aan de moderne tijd, en 
op die manier een eerlijk speelveld te creëren. Voordat het 
zo ver is moet er nog wel stevig worden gepraat en gelob-
byd. De afdeling Internationale Zaken werkt daaraan mee. 

Ryanair
Voor de Ryanair-vliegers was 2017 een bijzonder jaar. Na 
jarenlange strijd ziet het ernaar uit dat zij zich kunnen orga-
niseren en dat het bedrijf ook met vertegenwoordigers van 
die vliegers wil onderhandelen. 

In navolging van andere Europese landen heeft ook de VNV 
eind 2017 Ryanair DAC erkend waardoor de Ryanair- vliegers 
lid-volledig konden worden. De komende tijd zal in het teken 
staan om de arbeidsvoorwaarden van deze vliegers op een 
behoorlijk peil te brengen.  



ARBEIDSVOORWAARDEN
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de nieuwe  

financieringsafspraken  

pensioenregeling  

KLM-vliegers

Klik hier voor:

Voor de bestuursafdeling KLM was 2017 een onrustig jaar. 
31 december 2017 was de laatste dag van het driejarig 
cao-akkoord dat de KLM-vliegers in 2015 hebben afgeslo-
ten. Hoewel de KLM-vliegers al snel hun aandeel van dit 
akkoord hadden volbracht (salaris op nullijn, pensioenleef-
tijd omhoog en harder werken), bleef KLM deels in gebreke. 

Problemen met crewsterkte, roosters en verzoeken
Ook voor de KLM-vlieger bleek 2017 een bijzonder onrustig 
jaar, getuige de hoeveelheid vragen en klachten die de VNV 
heeft ontvangen over met name crewsterkte, roosters en 
verzoeken. De sterkteplanning van KLM bleek onvoldoende 
robuust, vooral in de zomer. De roosters en verzoekenrege-
ling van de vliegers zijn hier uiteindelijk de sluitpost in ge-
weest. Het repareren en bediscussiëren hiervan heeft naast 
tijd, ook veel frustratie gekost. Waar de VNV heeft gezocht 
naar garanties in de crewsterkte en het goed functioneren 
van de verzoekenregeling en Interbids, heeft KLM die niet 
willen geven. Daarmee is dat het speerpunt geworden in de 
cao-onderhandelingen.

Pensioendeal
Het jaar 2016 eindigde met een rechterlijke uitspraak in een 
groot pensioenconflict. Onderdeel van de daaropvolgende 
afspraak was dat KLM en de VNV in 2017 samen ‘in good 
faith’ zouden zoeken naar een permanente oplossing. In de 
lente van 2017 werden de gesprekken hervat. 
‘De-risken’ van de bruto-pensioenregeling was de wens van 
KLM. Daar wilde de VNV wel... Lees verder  

BESTUURSAFDELING KLM

https://www.vnv.nl/system/files/ledenraad/klm/protocol.pdf
https://www.vnv.nl/system/files/publicaties/op_de_bok/ledeneditie_op_de_bok_juni_2017_0.pdf
https://youtu.be/GnQ-Az9M4Ag
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AL SNEL BLEEK DAT DE  

PARTIJEN VER UIT ELKAAR  

LAGEN

 terug ...over meedenken, met als voorwaarde dat het geen 
verslechtering voor de vlieger zou opleveren. Het pensioen-
resultaat moet vergelijkbaar zijn. 
Na langdurig overleg werd de oplossing gevonden in het 
afschaffen van de Overschotten- en Tekortenregeling. Ter 
compensatie stort KLM een bruidsschat en is er een af-
spraak over de premie gemaakt. De nieuwe pensioenaf-
spraak werd in november door de ledenraad bekrachtigd. 

Cao-onderhandelingen
Eind augustus werden de nieuwe cao-onderhandelingen 
opgestart. Al snel bleek dat de partijen ver uit elkaar lagen. 
KLM was tevreden over de vorige langlopende cao en wilde 
graag een verdere bezuiniging in het volgende akkoord. 
De VNV was van mening dat juist de lopende problemen op-
gelost dienden te worden in een kortlopende cao, om daar-
mee vertrouwen naar de toekomst te creëren.  

Aangenomen protocollen en afspraken KLM-ledenraad
•  Cao-aanmelding pensioenregeling en financiering KLM-vliegers
• Protocol studiekosten leerlingen KLM Flight Academy 2017
•  Motie: goedkeuring aan de instemming conform cao met de 

inhuur van twee KLu- gastvliegers als eerste officier A330, onder 
de in de brief (SPL/NJ/124/Adr) genoemde voorwaarden.

•  Protocol nieuwe financieringsafspraken pensioenregeling 
KLM-vliegers

https://www.vnv.nl/system/files/publicaties/op_de_bok/ledeneditie_op_de_bok_mei_2017_0.pdf
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HET DIRECTE GEVOLG WAS DAT 

DE CAO-AFSPRAKEN WEER  

GINGEN GELDEN

Het jaar 2017 begon met het trieste nieuws dat de basis 
in München zou worden gesloten. De bestuursafdeling 
Transavia had veel tijd gestoken in het bijstaan van de Ne-
derlandse vliegers in München, maar helaas 
werd de Duitse tak van Transavia gesloten 
voordat deze tot bloei kon komen.

Gelukkig konden de meeste vliegers een 
overstap maken naar Nederland. Gedwon-
gen ontslagen vielen er niet bij de vliegers.

Jokerverzoeken
Tbids geeft nog steeds niet het beloofde resultaat zoals af-
gesproken in het cao-akkoord 2013-2016. Dat ligt niet aan 
de software, maar aan de gegevens waarmee de software 
moet werken.

In de zomer werd gestart met een Jokerverzoeken-test. Dat 
heeft voor zowel de vliegers als het bedrijf positieve resul-
taten gegeven. Het was de bedoeling in de winter de test uit 
te breiden, maar daar is Transavia helaas niet mee akkoord 
gegaan.

Cockpitdeal
In oktober werd door de Transavia-ledenraad tegen het pro-
tocol Cockpitdeal gestemd. Hetzelfde gold voor de daarmee 
samenhangende verlenging van het protocol Implementa-
tie Optimizer. Het directe gevolg was dat de cao-afspraken 
weer gingen gelden. Lees verder  

BESTUURSAFDELING TRANSAVIA

Aangenomen protocollen en afspraken Transavia-ledenraad
•  Protocol tussentijdse cao-wijziging inzake Bijlage 10, Bijlage 10a 

en Bijlage 26.
• Protocol jokerverzoeken d.d. 21 maart 2017
•  Cao Transavia Vliegers 2013-2016 (tekstuele aanpassingen van 

bestaande cao)
• Protocol “Afhechting München”

Afgewezen protocol
•  Pprotocol ‘cockpitdeal juni 2017’ en daaruit voortvloeiend het 

protocol ‘implementatie optimizer 2017’
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 terug
Het opzeggen van de cockpitdeal kwam niet uit de lucht 
vallen. Het was een uitvloeisel van de onvrede over de 
gang van zaken bij Transavia op het gebied van inde-

lingen, crewsterkte en het niet invullen van afspraken 
ten gunste van de vliegers.

Cao-onderhandelingen
Tegen het einde van 2017 begonnen de cao-onderhande-
lingen tussen de VNV en Transavia. Een niet onbelangrijke 
ontwikkeling, omdat de laatste cao alweer een jaar verlopen 
was. 

Het probleem met deze onderhandelingen is dat de cao 
misschien wel verlopen is, maar veel onderdelen uit die cao 
nog steeds niet door Transavia zijn ingevoerd. Daarom is te-
gelijkertijd een parallel traject gestart om de ‘open punten’ 
op te lossen. 

De laatste drie maanden van 2017 zijn de onderhandelaars 
van Transavia en de VNV vaak bijeengekomen. En hoewel 
half december de onderhandelingen een positieve ontwik-
keling lieten zien, liep het vlak voor kerst toch spaak. 
Aan het eind van het jaar was er helaas geen zicht op een 
cao-akkoord en heeft het bestuur de moeilijke beslissing 
genomen om een Actie Informatie Team op te richten. AAN HET EIND VAN HET JAAR 

WAS ER HELAAS GEEN ZICHT OP 
EEN CAO-AKKOORD

https://www.vnv.nl/system/files/publicaties/op_de_bok/odb_november_web.pdf
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Bestuursafdeling  
easyJet / CHC HN / KLM FA NADAT HET CAO-AKKOORD  

WAS WEGGESTEMD HEEFT  
DE VNV EERST UITGEBREID  

GESPROKEN MET DE VLIEGERS

Cao-akkoord
Nadat vorig jaar het cao-akkoord was weggestemd door de 
vliegers, is de VNV dit jaar opnieuw in onderhandeling getre-
den met TUI fly. Aan beide kanten van de tafel zaten deze keer 
nieuwe mensen. Dat was vanwege een managementwisse-
ling bij TUI fly en een bestuurswisseling bij de VNV.

Nadat het cao-akkoord was weggestemd 
heeft de VNV eerst uitgebreid gesproken met de 
vliegers. Door middel van diverse vliegerverga-
deringen is gekeken waar de vliegers het wel of 
niet eens mee waren. Het probleem lag slechts 
bij enkele onderdelen van het akkoord. Daardoor konden bij 
de nieuwe onderhandelingen meteen goede stappen gezet 
worden. 

Het nieuw principeakkoord werd op 6 september gesloten. 
Maar terwijl de teksten werden uitgewerkt, bleek dat TUI fly 
en de VNV het over twee punten toch niet eens konden wor-
den. De toepassing van blokbescherming en de ingangsda-
tum van het Beroepsongeschiktheidspensioen (BOP). 
Pas in november kwam daar overeenstemming over. Na het 
referendum onder de TUI fly-vliegers is het akkoord op 22 
december officieel goedgekeurd.

Mixed Company Flying (MCF)
De Belgische en Nederlandse luchtvaartmaatschappijen 
van TUI fly zijn in 2017 hechter gaan samenwerken. De 
twee bedrijven hebben tegenwoordig een... Lees verder  

BESTUURSAFDELING TUI FLY
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• Cao vliegers TUI fly 2015-2019

 terug ...gezamenlijk Benelux-management, maar blij-
ven wel lokaal aangestuurd. Waar de vliegers mee te 
maken gaan krijgen in de zomer van 2018 is het ‘Mixed 
Company Flying’. TUI fly wil de Nederlandse vliegers op 
de vliegtuigen van TUI fly België laten vliegen en vica 
versa. Over hoe dit in te richten staat de VNV in contact 
met het management. De bestuursafdeling TUI fly bekijkt 
of en hoe dit van invloed kan zijn op de arbeidsvoorwaar-
den en vliegveiligheid. 
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Het jaar 2017 begon erg positief. De verhouding tussen 
de Martinair-vliegers en de VNV is de afgelopen jaren, 
op zijn zachtst gezegd, gespannen geweest. Daar is dit 
jaar een punt achter gezet. Het contact tussen de vlie-
gers en het bestuur is goed. Voor het eerst sinds jaren 
wordt de bestuursafdeling weer voorgezeten door een 
Martinair-vlieger. 

Eind 2016 kwam van Martinair het verzoek aan de 
VNV om als sociale partner mee te bouwen aan een 
toekomstbestendig Martinair. Dat zou bereikt moe-
ten worden door het afsluiten van een nieuwe cao die 
past bij het huidige businessmodel.

Die vraag werd door de VNV voorgelegd aan de Mar-
tinair-vliegers. En de Martinair-vliegers hebben het 
bestuur laten weten inderdaad mee te willen wer-
ken aan het nieuwe cao-traject. De VNV mocht de 
onderhandelingen voeren namens de vliegers. De 
wensenlijst van de vliegers is daarna besproken 
tijdens een vliegervergadering in Badhoevedorp, 
waarmee de onderhandelingsdelegatie een duidelijk man-
daat kreeg. 

Cao-onderhandelingen
Tijdens de onderhandelingen is de achterban via infosessies 
geïnformeerd over de vorderingen en het proces dat gelo-
pen werd. Omdat beide partijen een duidelijk doel voor ogen 
hadden met veel... Lees verder  

BESTUURSAFDELING MARTINAIR

https://www.vnv.nl/system/files/publicaties/op_de_bok/ledeneditie_op_de_bok_april_2017.pdf
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Aangenomen protocollen en afspraken Martinair
• Protocol cao Martinair Vliegers 2017 - 2018

 terug ...raakvlakken, kon eind februari al gemeld worden dat 
een cao-akkoord was gesloten. Het is opgebouwd rondom de 
twee hoofdpunten WRR en winstdelingsregeling. 
Begin april is het akkoord met ruime meerderheid aangenomen. 

Werkgroepen
Meteen nadat de vliegers de cao hadden aangenomen, zijn 
vier werkgroepen in het leven geroepen die verschillende 
onderdelen van de cao moesten gaan uitwerken. 

De werkgroep pensioen is voortvarend van start gegaan en 

heeft aan het eind van het jaar de Martinair-vliegers een 
duidelijke keuze kunnen voorleggen tussen blijven bij de 
huidige pensioenaanbieder of overstappen. De keuze is uit-
eindelijk gevallen op overstappen. 

Nadat die keuze gemaakt was, is de werkgroep zich gaan 
richten op het nabestaandenpensioen, de BOP en indexatie.
De werkgroepen actualisatie, doorstroom en vakantie-
regeling konden ook aan het eind van het jaar hun eind-
rapportage opleveren. Daarmee is het jaar 2017 voor de 
 Martinair-vliegers voortvarend geëindigd.  

BEGIN APRIL IS HET AKKOORD 
MET RUIME MEERDERHEID  

AANGENOMEN.
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Aangenomen protocollen en  
afspraken easyJet

•  Protocol uitwerking bruto  
pensioenregeling vliegers 
easyJet

• Protocol awarding 5-4 to pilots

Het tumultueuze stakingsjaar 2016 eindigde met een 
cao-akkoord. Het jaar 2017 stond daarom vooral in het 
teken van het uitwerken van dat cao-akkoord. 
In diverse werkgroepen zijn de onderdelen behandeld. 
Roosters, pensioenen en MPOP (Managing Pilot Opera-
ting Procedures) kwamen uitgebreid aan bod. 
De voortgang van deze werkgroepen is uitvoerig be-
sproken met de easyJet-vliegers tijdens meerdere vlie-
gervergaderingen. 

Over twee belangrijke zaken is uiteindelijk een schriftelij-
ke stemming gehouden. De afspraken ‘Protocol uitwerking 
bruto pensioenregeling vliegers easyJet’ en ‘Protocol awar-
ding 5-4 to pilots’ zijn beide unaniem geaccepteerd door de 
easyJet-leden.

Na de goedkeuring van de bruto-pensioenregeling is de 
bestuursafdeling verdergegaan met de netto-pensioenre-
geling. Dit protocol zal in 2018 aan de vliegers voorgelegd 
worden. Hoewel de cao-onderhandelingen vorig jaar afge-
rond zijn, was er toch een klein onderdeel dat meegenomen 
werd naar 2017. Namelijk het hoger beroep over de werk-
onderbrekingen. De behandeling vond plaats op 12 mei 
2017, maar de uitspraak is meerdere keren uitgesteld. Zo-
ver zelfs dat aan het eind van het jaar de rechter nog steeds 
geen uitspraak gedaan heeft.
 
Er is ook veel tijd gestoken in overleg met andere vakbonden 
binnen de ePG (easyJet Pilot Group). EasyJet lijkt het licht te 

BESTUURSAFDELING EASYJET

hebben gezien en is sinds 2017 bereid om op transnatio-
naal niveau overleg te plegen met vakbonden om bepaalde 
zaken transnationaal af te stemmen. Het overleg over een 
nieuw ‘basetransfer protocol’ was hierbij het voornaamste 
agendapunt in 2017.

VNV-vertegenwoordiger Nils Elbers heeft zowel bij het tot 
stand komen als bij het uitwerken van het cao-akkoord veel 
tijd en energie gestoken in de vereniging. In december be-
sloot hij die aandacht weer aan zijn privéleven te schenken. 
Het bestuur bedankt hem voor zijn tomeloze inzet in 2017.  
 

https://www.vnv.nl/system/files/publicaties/op_de_bok/ledenversie_odb_september_2017.pdf
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•  CHC HN cao-vliegers  
2017-2018 

Het jaar begon met het ontmoeten van de nieuwe Base Mana-
ger in Den Helder. Het was de officieuze eerste stap naar een 
nieuw cao-akkoord. Want nadat het moederbedrijf in maart 
de financiële herstructurering had afgerond, was er genoeg 
duidelijkheid voor de VNV om weer aan tafel te gaan zitten. 

De onderhandelingen verliepen voortvarend en op 10 juli 
2017 kon een akkoord op hoofdlijnen worden gesloten. Ge-
zien de situatie waarin het bedrijf verkeerde, kon het niets 
anders worden dan een inlever-cao. 

Vanwege de details die daarna uitgewerkt moesten worden, is 
het akkoord pas in oktober aan de vliegers voorgelegd. Na een 
referendum onder de vliegers is het akkoord aangenomen. 

Met de nieuwe cao is de planning met een indelingsperiode van 
vier weken gaan werken. Er is toen de aanvullende afspraak 
gemaakt dat in principe één SVP per week wordt inge-
deeld.

Over het afbouwen van vakantiedagen is het hele jaar dis-
cussie geweest tussen CHC HN en de VNV. Zolang het be-
drijf grote aantallen vakantiedagen moet wegwerken kan er 
volgens de VNV geen sprake zijn van overtolligheid. 
De partijen spraken af dat CHC cijfers zou aanleveren en 
dat daarna verder zou worden gesproken over de (even-
tuele) overtolligheidssituatie. Eind 2017 heeft dat over-
leg plaatsgevonden. Afgesproken is dat beide partijen hun 
best doen om overtolligheid in 2018 te voorkomen.   

BESTUURSAFDELING CHC HN

https://www.vnv.nl/system/files/publicaties/op_de_bok/ledenversie_op_de_bok_oktober_2017.pdf
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De vliegers van de KLM Luchtvaartschool hadden ook in 
2017 nog geen nieuwe cao. De vorige cao liep tot 31 de-
cember 2015 en is sindsdien van rechtswege verlengd. Er 
is in 2017 onderhandeld, maar dat heeft niet geleid tot een 
cao-akkoord. 

Waar 2016 een slecht jaar was voor de KLM Luchtvaart-
school, verscheen in 2017 weer licht aan de horizon. KLM 
besloot om te investeren in de school en het ‘Break-even 
60’-plan werd opgesteld. Veel luchtvaartmaatschappijen 
konden de afgelopen jaren goede cijfers laten zien en de 
vraag naar nieuwe vliegers stijgt daardoor weer. De hoop 
is dat deze ontwikkeling leidt tot een succesvolle uitvoering 
van het ‘Break-even 60’-plan. 

De gunstige ontwikkeling die we in 2017 zagen in de finan-
ciering van de vliegopleiding draagt hier zeker aan bij. In ok-
tober werd bekendgemaakt dat het ‘Protocol studiekosten 
leerlingen KLM Flight Academy 2017’ een financieringscon-
structie mogelijk heeft gemaakt.

Studenten die gebruikmaken van de voorwaarden in dit 
construct krijgen een gunstige financiering aangeboden om 
de KLM Flight Academy te doorlopen, waarbij de studiekos-
ten voor de vlieger aanzienlijk lager uitvallen dan voorheen 
het geval was. Daarnaast krijgen zij de toezegging dat, wan-
neer ze binnen vijf jaar na de opleiding geen baan als vlieger 
bij KLM aangeboden hebben gekregen, het garantiefonds de 
studieschuld overneemt.   

BESTUURSAFDELING KLM LUCHTVAARTSCHOOL

STUDENTEN DIE GEBRUIK-
MAKEN VAN DE VOORWAARDEN 

KRIJGEN EEN GUNSTIGE  
FINANCIERING AANGEBODEN

https://www.vnv.nl/system/files/publicaties/op_de_bok/ledeneditie_januari_2017.pdf
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Transavia Ledenraadsvergaderingen

10 januari 2 mei 5 september

7 februari 6 juni 3 oktober

7 maart 4 juli 7 november

4 april 8 augustus 5 december

De ledenraad is een verbindingsschakel tussen het bestuur 
en de leden. Zo staat het tenminste omschreven in de sta-
tuten. Maar dat is een zeer zuinige omschrijving van de be-
langrijke taak die de ledenraadsleden uitvoeren. 

Ook in 2017 zijn weer veel protocollen voorgelegd aan de 
ledenraden. Het wel of niet aannemen daarvan heeft direct 
grote gevolgen voor de leden. Het is een taak die de leden-
raadsleden daarom ook met grote zorgvuldigheid uitvoeren. 
De voorzitter en vicevoorzitter helpen de ledenraadsleden 
bij het uitvoeren van die taak. Zij zien zichzelf als een instru-
ment voor de ledenraadsleden. Het duiden van de statuten 
en het delen van informatie zijn daarbij belangrijk. 

Bij dat laatste wordt de ledenraad ook uitstekend geholpen 
door de staf van de VNV. Het organiseren van de maande-
lijkse ledenraadsvergaderingen zou een stuk lastiger zijn 
zonder hun hulp. 

De twee ledenraden waren in 2017 helaas niet op volle sterk-
te. Bij KLM waren 88 van de 100 zetels bezet en bij Transavia 
28 van de 48 zetels. Voor het democratisch proces is het be-
langrijk dat de vertegenwoordiging zo evenredig mogelijk is 
en gebruik wordt gemaakt van de maximale mogelijkheden. 
In mei 2018 begint een nieuwe termijn van de ledenraad en 
kan geprobeerd worden alle zetels te bezetten. 

KLM ledenraad
De KLM-ledenraad is in 2017 druk bezig ... Lees verder  

DE LEDENRAAD

KLM Ledenraadsvergaderingen

10 januari 2 mei 3 oktober

7 februari 6 juni 7 november

7 maart 4 juli 5 december

4 april 5 september

https://www.vnv.nl/system/files/publicaties/op_de_bok/ledenversie_op_de_bok_december_2017.pdf
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 terug ... geweest met het pensioenprotocol. Dat was een 
moeilijk onderwerp dat grote invloed heeft op alle KLM-vlie-
gers. Het bestuur is daarom het vuur na aan de schenen gelegd. 
Is dit nu echt wel de beste stap? En hoe toekomstbestendig is 
het? Na lang debatteren is het protocol aangenomen. 

Transavia ledenraad
Bij de Transavia-ledenraad ging het voornamelijk over de uit-
voering van de oude cao. Het bedrijf liet zich daarbij niet van 
haar beste kant zien. Aan het einde van het jaar kwam daar ook 
nog het nieuwe cao-traject bij. Al met al een pittige agenda.  

NA LANG DEBATTEREN IS HET 
PROTOCOL AANGENOMEN


