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Net als vele collega’s trek ik wel eens m’n uniform aan niet 
om te vliegen, maar om te vertellen over het vak ‘piloot’ op 
een school. Jaren geleden was de eerste vraag altijd: ‘Hoe 
weet u waar al die knopjes in de cockpit voor zijn?’ 
Maar dat is veranderd. Tegenwoordig is de openingsvraag 
vaak: ‘Wat vindt u ervan dat vliegtuigen zo vervuilend zijn?’ 
Een stuk moeilijker te beantwoorden aan een zevenjarig 
kind…

‘Wie vliegt, verpest het milieu’, lijkt een algemeen geac-
cepteerde waarheid. In mijn ogen is het echter een zeer 
beperkte weergave van zaken. Het stoelt op emotie en is het 
gevolg van beperkte objectieve feitenkennis. Zeker wanneer 
daartegenover de trein als alternatief de hemel in geprezen 
wordt.

Vliegen wordt door de jaren heen steeds efficiënter. De pas-
sagiers in mijn Boeing 777 vervoer ik tegen een brandstof-
verbruik van ongeveer 1-op-40, de nieuwste Boeing 787’s 
van TUI fly en KLM zijn nog eens 20 procent efficiënter. 
Dat gebeurt met een snelheid van zo’n 900 kilometer per 
uur, in een rechte lijn over de aarde en zonder dat duizen-
den kilometers rails of weg met de nodige omwegen moeten 
worden aangelegd. Treinen, auto’s en schepen leggen het al 
snel af tegen deze efficiency en prestaties.

Wat wel klopt is dat met elke vorm van vervoer energie en 
infrastructuur gepaard gaan. En dat heeft een (klimaat)
effect. De echte discussie zou daarom volgens mij moeten 
gaan over het wel of niet inperken van mobiliteit en het 
stimuleren van de meest efficiënte modaliteit op bepaalde 

afstanden. Daarbij zal voor (middel)lange reizen, wanneer 
alle effecten eerlijk worden meegewogen, vliegen een logi-
sche optie blijken. Met die wetenschap ben ik wél trots op 
de sector waarin wij werkzaam zijn.

Bij de discussies rondom de toekomst van luchtvaart in 
Nederland is de VNV op vele plaatsen betrokken. Wij delen 
onze visie en professionele kennis rondom veiligheid, 
werkomstandigheden binnen luchtvaart, vliegtuigdesign 
en tal van operationele zaken. Ik merk met trots op dat de 
bijdrage van vliegers aan deze zaken gewaardeerd wordt.

Waar ik uiteraard ook ontzettend trots op ben is de verjaar-
dag van onze vereniging. De VNV bestaat op 7 september 
90 jaar en is springlevend. We vieren dat met verschillende 
activiteiten door het jaar heen en een uitverkocht Gala in 
het Concertgebouw te Amsterdam. Dat zal een prachtfeest 
worden. Maar bovenal zie ik binnen onze vereniging heel 
veel enthousiaste collega’s en stafleden dagelijks alle werk 
aanpakken. Dat gebeurt op de gedegen, professionele en 
fijne manier die we al 90 jaar gewend zijn binnen de VNV. 
En dat is ook voor u iets om best een beetje trots op te zijn!

Willem Schmid, president

Trots!
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Het is in deze Bok helemaal niet de bedoeling te simplifi-
ceren of een eenvoudig niveau te ambiëren. Pensioenen 
hebben echter de naam moeilijk te zijn. En daarom willen 
mensen er niet naar kijken of stellen mensen het uit om er 
iets mee te doen.

In deze tijd moet je er echt iets mee doen. Je moet actief 
sparen en beleggen.
Het is daarom helemaal niet erg eens bij de basis te begin-
nen. Hoeveel gaat er nou naar je pensioen? Hoe bouwt het 
zich op? Wat hou ik uiteindelijk over?
Voor iedereen die niet financieel onderlegde ouders heeft of 
een slimme zus die accountant is, is dit artikel dat zacht-
jes van de basis uitlegt waar je als je met pensioen gaat op 
uitkomt.
Omdat de jongste leden het meest zelf moeten doen aan 
hun pensioen, spreken we deze het meest aan in het hoofd-
artikel. We spreken de goede, jeugdige verstaander aan en 
tutoyeren hem voor een hopelijk directer contact.
Ik denk dat ik zo’n eerste uitleg in het begin van mijn 
carrière gemist heb.

We naderen het 90-jarig jubileum van de VNV. Vandaar de 
artikelen ‘Uit barre noodzaak’ en ‘De wereld van 7 septem-
ber 1929’. Het vergt een nauwelijks ontwikkeld nostalgisch 
gevoel om dit vertederd te lezen. Er is veel veranderd, en 
tegelijkertijd ook weer helemaal niet! 
De tekening van Harry Bouwmeester is trouwens goud 
waard.

Het ISASI-symposium mag een succes genoemd worden 
met zoveel bijzondere sprekers, voordrachten en toehoor-
ders uit de hele wereld. Op de Bok zal erbij zijn en de oren 
spitsen. Organisaties als ISASI dragen hun steentje bij aan 
veiligheid in de luchtvaart, ze zijn ondertussen ook een 
geweldige verdieping voor ons vak.

Over pensioenen lezen we de laatste tijd veel in de kranten. 
Er wordt dan ook met zand in de ogen gestrooid. Er blijken 
zaken niet te kloppen of er worden zaken anders uitge-
legd. Het is goed te weten dat wij een van de spelers in het 
pensioenoverleg aan boord hebben. Ons bestuurslid Ruud 
Stegers legt uit waarom er niet zomaar akkoord gegaan 
is met het kabinet. De pers deed soms voorkomen dat de 
vakbonden alleen maar bij het kruisje hoefden te tekenen. 
Goddank gebeurde dat niet. Het zal veel vliegers en werk-
nemers in heel Nederland een flink gedeelte van het pen- 
sioen schelen. Ik constateer dat de kennis van pensioenen 
bepaald niet alleen bij het kabinet ligt, maar bij specialisten 
die al veel langer goed zijn met pensioenen.

Zeer verheugd ben ik met ondertussen het vierde inter-
view met een oud-president van de VNV. Benno Baksteen 
was ‘de man’ toen ik lid werd van de VNV. In de 90-jarige 
historie van de vereniging was hij lange tijd een belangrijke 
speler. Het gesprek dat Nick Vording had met Baksteen laat 
zien dat de VNV nog steeds voor de dilemma’s staat zoals 
deze er ook waren in de tijd van Plesman. Baksteen geeft 
een kijkje achter de schermen van toen waardoor we nu 
beter uit onze doppen kunnen kijken.

Francis van Haaff, hoofdredacteur • odb@vnv.nl

Pensioenuitleg is 
barre noodzaak
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GELIJKEND PROBLEEM ALS 737 MAX BIJ A321NEO?
Up in the Sky

De Europese luchtvaartautoriteit 
EASA heeft een mogelijk probleem 
bij de Airbus A321neo gevonden, 
waardoor het toestel een grote 
neusstand kan ontwikkelen. Dit zou 
de controle over het vliegtuig doen 
verminderen.

Airbus introduceert een tijdelijke 
revisie van zijn A321neo-handleidin-
gen die zou moeten voorkomen dat 

het vliegtuig de kritische invalshoek 
bereikt. Het is nog niet duidelijk of de 
Airbus-toestellen een software update 
of aanpassing 
moeten onder-
gaan. 
Dit gevonden 
probleem lijkt 
in zekere zin 
hetzelfde als bij 
de Boeing 737 

KENYA AIRWAYS 
IN HANDEN VAN DE 
OVERHEID
Luchtvaartnieuws

Het parlement van Kenia stemt in 
met de nationalisatie van Kenya 
Airways. Dit moet de toekomst 
van de luchtvaartmaatschappij 
veiligstellen. De overheid had 48,9 
procent van de aandelen, KLM bezit 
7,8 procent. Wat er met het belang 
van KLM gaat gebeuren is nog niet 
bekend. 

Kenya Airways verkeert al langer in 
financiële problemen. “Het is niet 
wat we willen, maar wat we nodig 
hebben”, aldus de bestuursvoorzitter 
Michael Joseph.

De Keniaanse regering gaat nu aan de 
slag met een plan voor de uitwerking 
van de nationalisatie. Het idee is om 
een luchtvaartholding op te richten 
met vier dochterondernemingen, 
waarvan Kenya Airways er een wordt. 
Een andere tak wordt verantwoorde-
lijk voor de exploitatie van de luchtha-
ven van Nairobi.

Uit het nieuws

Verdwijningen zijn straks verleden 
tijd door middel van een nieuw 
systeem: Aireon Alert.

Aireon Alert moet volgens de Ierse 
luchtvaartautoriteit IAA vanuit het 
communicatiecentrum in Ballygirreen 
de hele Noord-Atlantische Ocean in 
de gaten houden. Als vliegtuigen zijn 
uitgerust met ADS-B kunnen deze 
gevolgd worden. “Voordeel is dat 
noodhulp veel gerichter op gang kan 
komen als er ongelukken op afgele-
gen plekken gebeuren. Ook worden 

toestellen, waarmee alle contact is 
verloren, sneller opgespoord omdat 
hun positie exact bekend is.”

ICAO en IATA dringen al jaren aan 
op een waterdicht satellietsysteem 
om overal op aarde vliegtuigen te 
monitoren. LVNL zegt in een reactie 
dat Aireon Alert prima werkt voor 
gebieden die niet traceerbaar zijn met 
een grondradar. LVNL richt zich op 
een eigen systeem, Trackdisplay, om 
wanneer het nodig is vliegtuigen op te 
sporen.

MAX, wat de Amerikaanse vliegtuig-
bouwer heeft doen besluiten het 
MCAS-systeem aan te passen.

NON-STOP TOEZICHT OP VLIEGTUIGEN
Haarlems Dagblad
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WEER STAKINGEN BIJ 
RYANAIR
Luchtvaartnieuws

Britse Ryanair-piloten willen in au-
gustus en september op vijf dagen 
het werk neerleggen.

Pilotenvakbond Balpa ziet geen 
andere mogelijkheid om de druk op de 
luchtvaartmaatschappij op te voeren, 
nadat Ryanair nog steeds geen loon-
bod heeft gedaan sinds het eind 2017 
vakbonden erkende.

In een reactie geeft Ryanair aan dat 
Balpa geen mandaat heeft om de va-
kantievluchten te verstoren, omdat de 
bond maar 30 procent van de piloten 
vertegenwoordigt.

Ook op het Spaanse front zijn er voor 
begin september stakingen aangekon-
digd bij Ryanair. Cabinepersoneel pro-
testeert daarmee tegen de sluiting van 
twee bases op de Canarische eilanden 
begin volgend jaar.

Eind juli kondigde het bedrijf aan dat 
het 900 banen moet schrappen.

Begin dit jaar werd duidelijk dat 
Virgin Atlantic, Stobart Aviation en 
een Cypriotische investeringsmaat-
schappij het noodlijdende Flybe 
wilden kopen. Omdat zowel Schip-
hol als Charles de Gaulle luchtha-
vens zijn die te kampen hebben met 
grote slotschaarste, moeten voor 
de overname van Flybe nu slots op 
beide luchthavens worden opge-
geven. Onder die voorwaarde is de 
Europese Commissie akkoord met 
de overname.

Het gaat om vijf dagelijkse slots 
tussen Birmingham en Amsterdam 
en drie dagelijkse slots tussen 
Birmingham en Parijs. 

“Onder de voorgestelde concessies 
komen deze slots beschikbaar voor 
concurrerende airlines die willen 
vliegen tussen Birmingham en 
Amsterdam en Birmingham en Parijs”, 
aldus de Europese Commissie.

Begin dit jaar is de Stichting Neder-
landse Vrouwen in de Luchtvaart 
(SNVL) opgericht, met als doel 
het bevorderen en steunen van 
vrouwen in de luchtvaart, voor alle 
luchtvaartsporten. 

In augustus organiseerde de club op 
Seppe airport een fly-in met diverse 
activiteiten. Op Breda International 
Airport ging het vooral om kennisma-

VRIJE SLOTS SCHIPHOL DOOR OVERNAME FLYBE
Up in the Sky

Uit het nieuws

ken met elkaar en het delen van infor-
matie en de passie over de luchtsport. 

In Europees verband is de SNVL 
aangesloten bij de Federation of 
European Women Pilots (FEWP), die 
de vrouwen in de luchtvaart internati-
onaal verbindt. Inmiddels zijn dertien 
Europese landen hierbij aangesloten.
Tot nog toe is het aantal vrouwen in 
de luchtvaart slechts zeven procent.

VROUWEN IN DE LUCHTVAART
Up in the Sky
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NOSE GEAR BREEKT AF

Het Afrikaanse Air Peace voerde met een Boeing 737-300 
een vlucht uit van Port Harcourt in Nigeria naar Lagos. 
De vlucht was uneventful totdat de landing werd inge-
zet op baan 18L van de internationale luchthaven. 

De landing was dermate stevig dat beide neuswielen van de 
strut afbraken. De 737 Classic kwam na een lange remweg 
tot stilstand, maar bleef wel op de baan. Van de 139 inzit-
tenden liep één persoon lichte verwondingen op. Zowel het 
toestel als de baan leden behoorlijke schade.

HAGELBUI TIJDENS NADERING

Een Asiana Airbus A320-200 met vluchtnummer OZ-315 
was onderweg van Busan in Zuid-Korea naar Beijing. 
Toen het toestel zich in de terminal area van Beijing 
bevond, vloog het dwars door de kern van een hagelbui. 
Tien minuten later landde het toestel veilig op baan 01 
van Beijing airport.

Wereldwijd vinden elke dag meer dan 100.000 
commerciële vluchten plaats. En bijna altijd gaat 
dat zonder noemenswaardige problemen. Maar heel 
soms gebeurt er iets abnormaals. Iets dat de moeite 
van het bestuderen waard is. Het zijn vooral de kleine 
incidenten die interessant zijn. Vanuit de website AV 
Herald delen we daarom voortaan enkele bijzondere 
luchtvaartincidenten die hebben plaatsgevonden. 

AV Herald

Hier bleek dat naast fikse beschadiging van het raam ook 
een landingslicht vernield was. Als gevolg hiervan bleef het 
toestel een kleine twee dagen aan de grond om gerepareerd 
te worden.
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TWIN OTTER KOPJE ONDER

Een de Havilland DHC-6 Twin Otter leed substantiële 
schade tijdens een binnenlandse vlucht op de Malediven 
van Dhoores naar Male. 

De machine met twaalf passagiers en drie bemanningsleden 
accelereerde over het ruige water toen de floater aan de 
rechterkant tegen iets aanbotste. Dit zorgde ervoor dat een 
gedeelte van het toestel ondergedompeld werd en ver-
scheidene golven moest incasseren. Hierdoor braken beide 
floaters af en moest de start worden afgebroken. Na een 
succesvolle evacuatie bleken alle inzittenden ongedeerd.

NEUSWIEL KWIJT NA LINE-UP

Een Austral Embraer E190 voerde een wetlease voor  
Aerolineas Argentinas uit op een binnenlandse vlucht 
van Mar del Plata naar Buenos Aires. Eenmaal aangeko-
men bij de vertrekbaan wilden de vliegers de baan oprij-
den, maar tijdens deze line-up zagen ze een onderdeel 
van het landingsgestel wegrollen.

Bij nader inzien werd duidelijk dat dit het linker neuswiel 
was, waarna men besloot terug te keren naar de gate. Uit de 
eerste rapporten bleek dat het neuswiel door metaalmoe-
heid van de bevestiging is losgekomen.

AV Herald

VLIEGTUIG SCOORT HOLE-IN-ONE

Een LATAM Chile Boeing 767-300 zorgde voor de nodi-
ge ophef in Santiago toen het een verificatievlucht uit-
voerde boven de stad. De 767 had net een onderhouds-
beurt gehad, waarna het een aantal testen onderging. 

Lokale autoriteiten meldden dat er tijdens deze vlucht een 
aantal onderdelen waren neergekomen op een golfbaan in 
de buurt van het veld. Niemand rapporteerde echter een 
missend onderdeel. 

Later publiceerde LATAM in een persbericht dat een onder-
deel van het oil-access panel van het betreffende vliegtuig was 
gevallen. De maatschappij doet momenteel onderzoek naar 
het voorval.
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Hoofdartikel

Pensioenen
Tekst: Francis van Haaff
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Voor een goed begrip van pensioenen 
voor iedereen is het helemaal niet gek om 
eens naar de eenvoudige basis te gaan 
van hoe deze nou in elkaar zitten. Hoe 
werkt het nu? Hoe bouw ik mijn pensioen 
op? Gezagvoerders test uw basiskennis! 
Copiloten let op!

Misschien is wel het belangrijkst uit te leggen dat pensioen-
geld niet een klein percentage is dat achterblijft en ongezien 
in een potje gaat. Pensioenpremie is een aanzienlijk gedeel-
te van onze arbeidsvoorwaarden: ongeveer een kwart van 
het geld dat wij van onze werkgever krijgen, is bedoeld voor 
als we niet meer werken. Je zou kunnen zeggen: dik een dag 
in de week werk je voor je pensioen.

Wie het geld dat voor zijn pensioen bedoeld is nu al ‘opge-
bruikt’, kan dus niet sparen voor zijn pensioen en zal dan 
na de pensioendatum flink minder te besteden hebben. Het 
zou kunnen betekenen dat je niet meer op dezelfde manier 
op vakantie kunt of dat je kleiner moet gaan wonen.

Pensioen is uitgesteld salaris. Naast het salaris van nu stopt 
de werkgever al geld in je pensioenpot. Daarbij krijgen de 
vliegers een stuk pensioengeld op hun loonstrook om zelf 
in pensioen te stoppen: de vrijval. 

PIJLERS
Het pensioen is opgebouwd uit drie pijlers: AOW, bruto- en 
netto pensioen en sparen in de privésfeer.

1. Algemene Ouderdomswet (AOW) is een basisinkomen 
om van te kunnen rondkomen. Iedereen die in Neder-
land woont en werkt bouwt AOW op. Afhankelijk van 
het minimumloon wordt de AOW elk jaar vastgesteld. 
Dit is niet het grootste bestanddeel van ons pensioen. 

De AOW-uitkering krijg je van de overheid en komt uit 
de belastingen.

2. Het fiscaal gefaciliteerde pensioen:
a. Bruto pensioen noemen wij het basispensioen 

dat door onze werkgever wordt doorgegeven aan 
het pensioenfonds of PPI (zoals BeFrank). Pas als 
we met pensioen gaan betalen we daar belasting 
over. Het is uitgesteld salaris. Het komt bovenop 
de AOW-uitkering. Over het algemeen betaalt 
de werkgever twee derde van de totaal ingelegde 
premie en betaalt de werknemer een derde. Kijk 
in uw cao voor de exacte verhouding. De premies 
van alle werknemers worden belegd om gepen-
sioneerden dit gedeelte van hun pensioen uit te 
kunnen keren.

b. Het netto pensioen lijkt in veel opzichten op het 
bruto basispensioen. Het wordt door de werk-
gever naar de uitvoerder overgemaakt en het is 
vrijgesteld van vermogensbelasting zodat fiscaal 
aantrekkelijk gespaard kan worden voor extra 
pensioen. Maar er zijn ook verschillen. Deelname 
aan het netto pensioen is vrijwillig en over de 
inleg in het netto pensioen is al belasting afgedra-
gen zodat de uitkering onbelast is.

3. Het is iedereen toegestaan zelf te sparen voor de 
oude dag, helaas in de meeste gevallen dan zonder of 
met een zeer beperkt fiscaal voordeel. Dit is de derde 
pijler. Hieronder kunnen lijfrenten, koopsommen en 
levensverzekeringen verstaan worden, maar ook een 
spaarrekening of een beleggingsrekening. Bij KLM 
kan bijvoorbeeld belegd worden in het Blue Sky Eagle 
Fund. Het is slim om wat er na eventuele inleg in 
het netto pensioen van de vrijval over is voor later te 
reserveren, bijvoorbeeld als spaargeld, investeringen in 
vastgoed, aandelen of belangen in derde partijen.

Hoofdartikel

Op de Bok  2019 | Nr. 4



Hoofdartikel

Waarschijnlijk zal de verhouding tussen pijler 1, 2a en 2b 
ongeveer 1:3:3 zijn. Voor een riante ouderdomsvoorzie-
ning zal zelf (in de derde pijler) dus ook gespaard moeten 
worden.

Om iets meer grip te krijgen op het eigen pensioen dient de 
eigen UPO en loonstrook regelmatig goed gelezen en begre-
pen te worden (Op de Bok februari 2018). Iedereen moet voor 
zichzelf duidelijk hebben welk gedeelte in welke pijler gaat, 
en hoeveel daarin komt te zitten als je met pensioen gaat.

VOORBEELD
Maar hoe doe je dat? Hoe spaar je in de derde pijler voor je 
pensioen?

Het principe van pensioensparen leggen we uit met een 
eenvoudig voorbeeld. Dit voorbeeld kan met elke termijn, 
leeftijd, rendementspercentage en bedrag anders worden 
gekozen. Dit is slechts een voorbeeld.

Vlieger A zoekt nog een pensioenspaarplan om 15 jaar 
€ 1000,- per maand van uit te kunnen laten keren. Dit be-
drag lijkt heel aardig gekozen, want wanneer hij met 60 jaar 
met pensioen gaat, krijgt hij deze maandelijkse uitkering tot 
aan zijn 75e. Vlieger A neemt hier 30 jaar voor en dus zou je 

zeggen dat hij 30 x 12 x 500,- zou moeten inleggen. Maar dat 
hoeft hij gelukkig niet, want hij kan zijn gespaarde bedrag 
€ 180.000,- ook voorzichtig beleggen en laten renderen.

Zijn pensioenpot rendeert na zijn pensioen, zodat er een 
deel als rendement in de pot komt terwijl hij zijn gewens-
te pensioengeld eruit haalt. Met een voorzichtig gekozen 
effectief rendement van 2 procent heeft A zelfs maar 
€ 160.000,- nodig om hem die 15 jaar elke maand € 1000,- 
uit te kunnen laten keren. In bijvoorbeeld het eerste jaar 
van zijn pensioen zal A € 12.000,- uit de pot halen, maar 
er komt datzelfde jaar ook weer bijna € 3.200,- van de 2 
procent rendement bij.  
Ook in de opbouw naar zijn pensioenpot van € 160.000,- 
begint elk bedrag dat hij inlegt te renderen en dus zal hij 
elke maand minder dan € 500,- in te hoeven leggen. 

Dit voorbeeld geeft aan dat het loont om een goed rende-
ment te halen, maar ook dat er op tijd begonnen wordt met 
opbouwen. Een euro die met een rendement van 2 procent 
wordt ingelegd, is na dertig jaar € 1,80 waard. Met een ho-
rizon van 40 jaar wordt een euro zelfs € 2,20 waard. Omdat 
we in dit voorbeeld het bedrag in 30 jaar bij elkaar sparen 
hoeft de € 160.000,- als gevolg van het rendement maar 
€ 120.000,- te kosten.
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Voor financiële ideeën en inzichten is de VNV een Personal 
Financial Insight-programma begonnen. De pilot van het 
programma is bijzonder goed gewaardeerd. 
Met het VNV PFI-programma biedt de VNV de professionele 
ondersteuning die helpt inzicht te krijgen om daarna keuzes 
te maken bij persoonlijke (toekomst)wensen. In verband met 
de voorbereiding van de financiële experts zal het programma 
initieel worden opengesteld voor KLM-vliegers.
Op pfi.vnv.nl kun je meer informatie vinden of je direct 
inschrijven.

Hoofdartikel

REKENRENTE EN DEKKINGSGRAAD
De inflatie zorgt er echter voor dat je van je gespaarde be-
drag als je met pensioen gaat minder kan kopen. Een brood 
wordt duurder in de loop der jaren, net als bijvoorbeeld ben-
zine of een bioscoopkaartje. Daarom is het wenselijk dat de 
uitkering ook hoger wordt met stijgende prijzen: indexatie. 
Voor een waardevaste uitkering moeten we dus meer rende-
ment maken dan waar we mee rekenen: de rekenrente.

De rekenrente moet niet te hoog worden gekozen. Anders 
heb je jezelf te rijk gerekend als er geen goed rendement ge-
haald wordt. Als de rekenrente te laag wordt gekozen wordt 
mogelijk teveel premie betaald.
Steeds moet bijgehouden worden of de beleggingen nog 
bijblijven met het bedrag dat straks benodigd is voor de uit-
keringen. Dat bijhouden heet de dekkingsgraad: in procenten 
uitgedrukt het bedrag dat we in de pot hebben ten opzichte 
van hoeveel we zouden moeten hebben. Over de dekkings-
graad en de marges die in de dekkingsgraad benodigd zijn, 
is de laatste jaren veel te doen geweest. De rekenregels, die 
door de overheid worden vastgesteld, bepalen mede wat de 
pensioenfondsen mogen doen, bijvoorbeeld met het indexe-
ren van de pensioenen. Voor sparen in eigen beheer is het 
aan jezelf waar je mee wilt rekenen.

COLLECTIEF
Het eenvoudige voorbeeld van hierboven heeft natuurlijk 
vele nuances. Een van de belangrijkste is dat we niet kun-
nen zeggen hoe oud we zullen worden. 
De oplossing hiervoor is een collectief pensioencontract dat 
gebaseerd is op het delen van risico.

Dat doen we in een pensioenfonds. De risico’s van de beleg-
gingen kun je op deze manier delen. Hiermee kan ook het 
pensioen levenslang gemaakt worden omdat met z’n allen 
de gemiddelde leeftijd gaat gelden voor het fonds. Voor het 
delen van het risico is solidariteit nodig, die tot uitdrukking 
komt in de regels van het pensioenfonds. 

Risicodeling levert voor het fonds en daarom voor alle 
deelnemers veel geld op.

Dat we in deze moderne tijd steeds ouder lijken te worden, 
is verdisconteerd in een aangepaste dekkingsgraad. Daar is 
in de laatste jaren voor de hogere levensverwachting onge-
veer 10 procent van gereserveerd.

PERSOONLIJK
Voor het persoonlijk maken van je eigen pensioen kun je 
kijken naar wat je werkgever en wat jij zelf betaalt aan je 
pensioenfonds. Welk rendement haalt je pensioenfonds? 
Wat is de dekkingsgraad? Omdat de VNV-leden verschillen-
de pensioenfondsen hebben, kunnen een paar cijfers niet 
volstaan.
Vooral in de derde pijler is het niet altijd precies te zeggen 
wat de beste manier is om te sparen voor je pensioen. En 
hoeveel moet er ingelegd worden? Waar sta ik? Het verdient 
aanbeveling niet lang te wachten om hier eens rustig voor te 
gaan zitten.

Dit artikel is mogelijk gemaakt met de kundige hulp van VNV-
bestuurslid Ruud Stegers. Stegers hield presentaties over pensioe-
nen (https://youtu.be/iMRNbCS1vng) waaruit dit een onderdeel 
is.
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the west. We had many 
discussions about this, 
because the Dutch news 
was somewhat colou-
red in their broadcasts. 
From the Greek news I 
knew there were more 
aspects and this led to 
many conversations at 
the flight deck. I could see 
then that he found it hard 
to see that his country 
was in this state of war.

Much later, when I moved 
to Greece, I remember 
the many jump seat rides 
I enjoyed with Branko, 
who always offered a 

jump seat to staff passengers 
when flying stand-by.

Not many pilots knew that it was 
Branko who came up with the 
new idea of commencing the so 
called ‘First Officer Development’ to 
attract first officers earlier into the 
command phase at Transavia.
I remember it very well when we 
discussed this during a nice bar-
becue at my place.
Branko was a well beloved and 
admired pilot at Transavia. Since 
Branko’s father was an Airforce 
pilot at the Yugoslav Airforce at 
the time of Tito, it was logical that 
Branko became a pilot too.
He was admitted at the Vrsac Pilot 
school in North Serbia; this school 

Branko Indjic
16-02-1960 Zadar - 19-06-2019 Belgrade

In memoriam

Sometimes news strikes you so 
hard that one may find it hard to 
come to terms with it, let alone that 
you can believe it. The news that 
dear friend and colleague Bran-
ko Indjic passed away during his 
leave at Belgrade, the city which 
he loved and also part-time lived 
in, took my breath away.

I remember flying with him as a 
first officer very well, together we 
flew to many Greek destinations, 
which we both loved and enjoyed. 
At this time his country 
Yugoslavia was in shambles due 
to the terrible civil war. When we 
were overflying at night through 
the Belgrade east sector you could 
see that fighting was going on in 

could be compared with our RLS. 
He graduated in the 6th class at 
1980. At first he had to finish his 
military service, then he joined JAT 
in 1983. Branko came to Transavia 
in 1991 via Parc Aviation brokers, he 
flew for a year with us before he 
joined Malaysian Airlines. In 1993 
he rejoined Transavia and stayed 
there until the end of his career. 
Branko was not only a captain but 
also a well esteemed instructor, 
examiner and later senior exami-
ner.
Being a senior examiner, he was 
one of the first to join the so called 
Flight Standards Group. He was 
an experienced practical pilot: 
that’s why his opinions were really 
needed to balance the more the-
oretically based pilots in the same 
group. Branko was fond of using 
common sense instead of lengthy 
unclear or not logical procedures.
Through all departments at Trans-
avia and even KLM he will be dearly 
missed. He was known as a remar-
kable collegue and friend. It was 
amazing to see how many people 
gathered at his funeral at Belgrade 
and at the remembrance meeting 
at Transavia.
We all wish Dragana (Dada) 
Ivana, Milos, Mladen and Tara the 
strength to overcome Branko’s 
untimely departure.

Have a good flight my dear friend,
Richard Nieman
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Het vaste salaris van de KLM-vlieger
was ongeveer fl 225,- per maand

Daar kwam nog wel fl 5,- per uur vlieggeld bovenop

Maar dit 'hoge' salaris was de directie een doorn in het oog.

Een onderzoek werd gestart om te kijken
hoe het salaris lager gemaakt kon worden.

Ook begon K.L.M. in 1929 met een lijndienst van Amsterdam
naar Batavia waarbij de vliegers extra risico liepen.

Om hierover duidelijke afspraken te maken
verenigden de vliegers zich op de avond van 7 september 1929.

De eerste vergadering vond plaats in Hotel American.

Vlak daarna werd
Jan Hondong

de eerste voorzitter.

Infographic
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2019 is het VNV-jubileumjaar waarin zij haar 90-jarig bestaan viert. In die 
periode heeft de vereniging een rijke historie opgebouwd. De oorsprong 

dateert van maandag 7 september 1929. In het American Hotel te Amsterdam 
kwam op die avond de eerste pilotenvakbond tot stand: de ‘Nederlandsche 

Vereeniging van Verkeersvliegers’. Ook hier zijn de Nederlanders pioniers; 
de NVV blijkt de allereerste pilotenvakbond ter wereld te zijn. Het was een 
interessante tijd van economische voorspoed. We nemen een kijkje in de 

wereld van toen en beschouwen de voornaamste redenen voor de oprichting.
Tekst: Gerben van Netten

7 september 1929: 

Uit barre noodzaak



Artikel

‘Uit Barre Noodzaak’. Dit zijn de eerste 
woorden waarmee voorzitter J.J. Hon-
dong zijn achteraf geschreven verslag van 
de oprichtingsvergadering begint. Hoe en 

wat er exact besproken is op die avond weet niemand, om-
dat er indertijd geen notulen zijn gemaakt. Wat wel bekend 
is, is dat in het verslag van Hondong twee hoofdoorzaken 
worden genoemd, die tot de oprichting van de werknemers-
vereniging hebben geleid: de gevaarlijke lange vluchten over 
de Oost naar Nederlands-Indië én een sterk variërende 
betaling tussen de vliegers.

Gevaar op de Oriënt
Het zijn de roaring twenties. De economie groeit elk jaar 
stevig, zo ook in de Nederlandse luchtvaart. Het is de 
vooravond van de Amsterdam-Jakartalijn, in die tijd nog 
de Amsterdam-Batavialijn. In 1928 vinden verscheidene 
proefvluchten plaats vanaf Amsterdam naar Bandung op 
Java. Deze vluchten worden uitsluitend beladen met zo’n 
300 kg post, een mecano en wat vliegtuigonderdelen. Een 
behoorlijke onderneming, aangezien de grondsnelheid van 
de Fokker F.VII Trimotor waarmee gevlogen wordt zo’n 130 
km/h bedraagt. De te overbruggen afstand van Nederland 
naar Java is maar liefst 12.000 km. Dit resulteert in een 
reisduur van zes weken met circa 28 vliegdagen: 14 dagen 
uitreis, 14 dagen Bandung en 14 dagen thuisreis. De Engel-
sen bewijzen inmiddels dat het een stuk sneller kan; in 1929 
wordt door een Rolls Royce VI het snelheidsrecord van 624 
km/h neergezet. Toch is het gezegde ‘Langzaam aan, dan 
breekt het lijntje niet’ voor de Nederlanders belangrijker 
dan zo snel mogelijk de afstand afleggen.
 
Als in het najaar van 1929 in korte tijd opnieuw vier 
postvluchten van Amsterdam naar Batavia gepland staan, 
hebben de vliegers zorgen over dit intensieve schema. Het 
roept vragen op over de maakbaarheid van deze operatie. 
Ten eerste: kan een mens dit zonder schade voor zijn ge-
zondheid blijven doen? Hier was op dit moment weinig over 
bekend. Ten tweede: vergen soortgelijke schema’s op den 
duur niet onevenredig veel uithoudingsvermogen? En ten 
slotte: wat gebeurt er eigenlijk als het misgaat tijdens deze 
monsteroperatie? Is er dan (financieel) iets geregeld voor 
de nabestaanden?

Een constant loon
Op financieel gebied zijn er meer kwesties. Om te beginnen 
is er de onderlinge ongelijkheid van het basisinkomen, ook 
al is dit niet altijd even duidelijk aantoonbaar. In begin twin-
tiger jaren verdient men een basisinkomen tussen de 300 en 
400 gulden per maand. De exacte hoogte berust voorname-
lijk op mondelinge afspraken die worden gemaakt tijdens 
indiensttreding van de betreffende vlieger. Daarnaast krijgt 
de vlieger het zogeheten vlieggeld uitgekeerd. Dit is een 
betaling die afhangt van de hoeveelheid gemaakte uren in 
de lucht. Deze vergoeding van zes gulden per uur vormt 
een significant gedeelte van het maandelijkse inkomen. 
Maar het maken van deze vlieguren is niet vanzelfsprekend. 
Daadwerkelijk vlieguren maken is van vele factoren afhan-
kelijk en hierdoor is de maandelijkse uitkering bijzonder 
variabel. Zo vliegt men in de winter soms zo weinig, dat af 
en toe niet meer dan 150 gulden aan vlieggeld in de maand 
kan worden opgehaald. In de zomer kan men dit enigszins 
compenseren met rondvluchten boven Amsterdam, die 
steeds geliefder beginnen te worden onder de gegoede mid-
denklasse. Desalniettemin willen de vliegers ook in de win-
ter kunnen rekenen op een constanter inkomen. Helemaal 
wanneer KLM in 1925 een daling van het basissalaris naar 
225 gulden probeert door te voeren en het vlieggeld verlaagt 
naar vijf gulden per uur. 

Bovengenoemde ontwikkelingen zijn de voornaamste 
redenen voor een aantal vliegers om bijeen te komen. De 
rest is geschiedenis. Toch zorgt de oprichting van de NVV 
niet direct voor een grote ommekeer. Aanvankelijk wordt 
de oprichting van deze ‘club’ door Albert Plesman, alias ‘de 
baas’, niet erg serieus genomen. Het zal uiteindelijk tot ver 
na de Tweede Wereldoorlog duren voordat de splitsing van 
een basissalaris met vlieggeldvergoeding wordt omgezet 
in een vast salaris. En het duurt zelfs nog tot 1969 voordat 
de eerste collectieve arbeidsovereenkomst wordt getekend 
tussen KLM en haar vliegers. 
Maar het belang van een vereniging, het besef om collectief 
sterk te staan, dat hadden onze voorgangers in de twintiger 
jaren van de vorige eeuw al wel heel duidelijk voor ogen.

Bron: 
Leven van de Lucht door H. Scholte en A. van Ommen

Illustratie van de ledenvergadering in 1929 in het houten hotel aan de 
Ringvaart door Harry Bouwmeester
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dat met het voorgestelde systeem bepaalde doelen worden 
bereikt, zijn deze doelen nu zowel in het SER-advies als in 
de reactie van het kabinet daarop als noodzakelijke voor-
waarden opgeschreven. Een stuurgroep van werknemers, 
werkgevers en kabinet gaat een pensioenstelsel uitwerken 
waarmee deze doelen worden ingevuld. Dat zal echter niet 
eenvoudig zijn.
Er zijn twee majeure punten die voor hoofdbrekers zullen 
zorgen wanneer het op het realiseren van de doelen aan-
komt: de rekenrente en de doorsneesystematiek.

De overheid bepaalt met De Nederlandse Bank (DNB) 
de pensioenregels. Bij bepaalde keuzes zetten experts 
hun vraagtekens. Zoals bij de rekenrente. Met schijnbaar 
wetenschappelijke stelligheid wordt de marktrente van 
vandaag gebruikt om een voorspelling van de rente voor de 
komende eeuw te doen. De waanzin hiervan blijkt wel uit 
het feit dat deze voorspelling doorlopend een ander ant-
woord geeft, waar de fondsen dan weer mee moeten reke-
nen. De rekenrente voor pensioenfondsen in Nederland is 
inmiddels ruim onder de 1,3 procent gezakt; het Europees 
gemiddelde is 2,1 procent. En het is bepaald niet zo dat als 
de rekenrente lager gekozen wordt, dit gunstiger is voor de 
pensioenfondsen of de deelnemers van de fondsen. 

De wijze van opbouw is een ander complicerend punt. Tot 
nu toe was er een systeem dat de pensioenopbouw gelijk 
verdeelde voor elke leeftijd. Of je nou 26 jaar of 46 jaar 
bent, iedereen mag jaarlijks hetzelfde percentage van het 
pensioengevend loon aan pensioenuitkering opbouwen. 
Bij een opbouwpercentage van 1,875 procent per jaar heb 
je na veertig jaar werken een levenslange uitkering van 
40x1,875% = 75 procent van je gemiddelde loon bij elkaar 
gespaard. 

Voor een jongere is het echter wel goedkoper om dat 
opbouwpercentage te halen omdat de premie nog lang 
kan renderen. Ondanks dat betalen alle werkgevers 
binnen voorgeschreven bedrijfstakken, bijvoorbeeld de 
metaalbranche, een gemiddelde, leeftijdsonafhankelijke 

Tekst: Francis van Haaff

In de media leek het alsof de onderhandelingen eind 
2018 alleen maar stukgelopen waren op de AOW. 
Het beeld werd geschetst dat de plannen voor het 
nieuwe pensioenstelsel zo ondertekend konden 

worden, maar ook op dat punt was er eigenlijk helemaal 
geen deal. De plannen voor het nieuwe contract en de 
toezeggingen van het kabinet waren vaag, met veel losse 
eindjes. Niet op voorhand een verbetering. Met name de 
werknemers moesten er maar op vertrouwen dat het goed 
zou komen. Dat de AOW alsnog te hard zou blijven stijgen, 
een vrijwillige vertrekregeling nog steeds stevig beboet zou 
worden en er voor zelfstandigen ook weinig te bereiken 
viel, maakte het alleen nog maar makkelijker om het pakket 
af te wijzen.
Dat er nu wel een pensioenakkoord is gesloten, komt om-
dat de insteek is veranderd. Over veel technische teksten 
viel niet te praten. Wel was het mogelijk om de doelen bo-
ven de middelen te plaatsen. In plaats van te moeten hopen 

In november vorig jaar werd door 
werkgevers en werknemers met het 
kabinet onderhandeld over een lang-
verwacht pensioenakkoord. Op tafel 
lag enerzijds een nieuw pensioenstel-
sel, waar in SER-verband al lang over 
gesteggeld werd, anderzijds moest 
onder andere door reparatie van de 
te snelle stijging van de AOW-leeftijd 
iedereen weer in redelijke gezond-
heid de AOW kunnen halen. Uitein-
delijk bleken de werknemersorgani-
saties niet akkoord te kunnen gaan 
met het pakket dat er lag. Er kwam 
zelfs veel gedoe over. Ondertussen is 
er wel een akkoord gesloten, maar de 
hete hangijzers rondom het nieuwe 
contract moeten nog uitgewerkt.

Gesteggel om het 
pensioenakkoord

Artikel
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Artikel

premie: de doorsnee premie. Het voordeel hiervan is dat 
een oudere werknemer in ieder geval in pensioenopzicht 
niet duurder is dan een jongere werknemer. Er mag geen 
concurrentie op de arbeidsmarkt zijn door een verschil in 
pensioenpremie. 
De doorsneesystematiek met de doorsneepremie stamt 
uit de jaren 50 van de vorige eeuw en is voor werknemers 
die binnen een bedrijfstak werkzaam zijn nog steeds een 
belangrijk onderdeel van het bruto pensioen.

Het kabinet had als voorwaarde voor een deal gesteld dat 
deze doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Voor iedereen 
moet individueel de kostprijs voor het pensioen worden 
betaald. Ouderen mogen echter niet duurder worden en 
vanwege het verschil in rendementsjaren betekent dit dat 
oudere werknemers minder pensioen over hun salaris gaan 
opbouwen dan jongeren. Niet alleen binnen de bedrijfstak-
ken maar ook daarbuiten. Deze overgang raakt de vliegers 
dus ook ondanks dat de luchtvaart niet onder een bedrijfs-
tak valt.

Een nieuw systeem heeft voor- en nadelen, maar vooral de 
overgang is problematisch. Zou de doorsneesystematiek 
worden afgeschaft, dan is vooral de groep werkenden van 
rond de 45 jaar de pineut. Zij verwachtten hun hele carrière 
hetzelfde percentage over hun loon te kunnen opbouwen, 
maar worden nu voor de tweede helft geconfronteerd met 

een steeds lager wordend opbouwpercentage. Het verschil 
in pensioenuitkomst kan voor werkenden tussen 35 en 60 
jaar aanzienlijk zijn. In de doelen is gesteld dat hiervoor 
compensatie moet plaatsvinden. Dat gaat echter om veel 
geld en eenvoudige oplossingen zijn er vooralsnog niet.

Met dit akkoord is er dus nog geen nieuw pensioenstelsel. 
Hiervoor moeten alle afspraken nog verder worden uitge-
werkt langs de geformuleerde doelen. De stuurgroep gaat 
binnenkort aan het werk. Wat hier uitkomt zal de komende 
anderhalf tot twee jaar helder worden. Als alles lukt moet 
daarna de pensioenwetgeving worden gewijzigd. 
Met een nieuw pensioencontract en de noodzaak tot 
inrichting van compensatiemaatregelen, zal ook op alle 
cao-tafels weer overlegd moeten worden. Voor de vliegers, 
net als voor de rest van Nederland, een uitdaging. Gelukkig 
zijn onze cao’s hier al voor een groot deel op voorbereid. 
De VNV is er klaar voor. 

Dit artikel is tot stand gekomen door de uitleg van drs. Ruud 
Stegers, bestuurslid VNV en VCP, die als onderhandelaar nauw 
bij de totstandkoming van het pensioenakkoord is betrokken.

Afgesproken in het recent afgesloten pensioenakkoord is onder andere het volgende:
• De AOW-leeftijd wordt tot 2022 tijdelijk bevroren en stijgt daarna minder snel.

• De doorsneesystematiek wordt afgeschaft. 

• Er wordt een tweede pensioencontract geïntroduceerd. Dit is een premieregeling waarbij deelnemers zowel in de 

pensioenopbouwfase als de pensioenuitkeringsfase risico’s delen. Werkgevers- en werknemersorganisaties krijgen 

in hun sector de mogelijkheid om te kiezen voor deze premieregeling.

• Het kabinet investeert 800 miljoen euro om mensen te helpen gezond en werkend hun pensioenleeftijd te behalen.

• Het pensioen wordt sneller aangepast aan de economische situatie – sneller verhogen in goede, en sneller verlagen 

in slechte tijden.

• De huidige regels om te korten worden tijdelijk aangepast om de kans op kortingen op de korte termijn te verklei-

nen.

• Er komt ruimte voor werkgevers en werknemers om mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen met werken.

• Zzp’ers moeten zich verplicht tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren. Er komt geen verplichte pensioenregeling 

voor zzp’ers.

• Werkenden moeten ervoor kunnen kiezen om op de pensioendatum een bedrag ineens op te nemen van maximaal 

10 procent van het opgebouwde pensioen.

Een nieuw systeem 
heeft voor- en nadelen.

Op de Bok  2019 | Nr. 421



Column

Op de Bok  2019 | Nr. 4 22



Column

Daar zit ik dan. Op 
een houten veranda 
met uitzicht over een 
meertje dat zo uit de 

documentaire Planet Earth lijkt 
te komen. Omringd door heuvels 
begroeid met hoge dennen en 
met hier en daar een eilandje als 
gemiste penseelstreek in het strakke 
wateroppervlak. 

Voor me staat een zomers wijntje en 
in een hoek van de veranda staat de 
BBQ op te warmen om vanavond de 
versgevangen vis te grillen. Afgezien 
van het ruisen van de wind door de 
boomtoppen is het stil, heel stil. Voor 
even is de chaos van de wereld heel 
ver weg in dit kleine Airbnb-huisje in 
Zuid-Noorwegen.

Al een paar dagen peins ik me suf 
over een onderwerp voor mijn 
column, want tja, in een blad voor 
vliegers moet het toch over vliegen 
gaan? Maar de inspiratie wil niet 
komen. Zou het de stilte zijn? Of het 
kalmerende effect van kabbelend 
water? Of misschien wel het gemis 
aan vliegtuigen om me heen? De 
drukte van Schiphol lijkt zich hier in 
een ander universum af te spelen.

Heel even krijg ik een ingeving... 
Terwijl aan de overkant van het 
meer een paar kleine schapenwolkjes 
besluiten een immense onweerswolk 
te vormen. Zou het vastgelopen cao-
overleg iets zijn voor een column? 
Of de donkere wolken die zich 
volgens onze directeur boven ons 
samenpakken? Maar zo snel als dit 
idee kwam, waait het ook weer weg 
in de wind. Nee, ik heb helemaal geen 
zin om over de continu terugkerende 
cao-perikelen te schrijven. 

Voor me zwemt een familie eenden 
traag voorbij; midden op het meer zit 
een man al de hele middag te vissen in 
een gammel bootje. Deze plek heeft al 
eeuwen geen verandering gekend, ons 
honderdjarig bestaan heeft hier geen 
enkele betekenis. Nog een onderwerp 
dat met de eendjes verdwijnt aan de 
horizon. 

Al schrijvend verschijnt er op mijn 
iPad een pop-up: Carmen heeft mijn 
eerste ‘welcome home’-week voor me 
klaargezet. Maar helaas, HABILE heeft 
besloten dat het bekijken van KLM-
mail in de vakantie niet mogelijk mag 
zijn en me uitgelogd... Misschien maar 
beter ook. 

En terwijl ideeën komen en gaan 
neem ik nog maar een slokje wijn 
en kijk of de BBQ al op temperatuur 
is. Wat is het toch heerlijk om te 
wachten op niets, geen TSAT die 
onvoorspelbaar heen en weer springt. 
Geen slot dat steeds verder weg 
kruipt omdat de Duitsers en Fransen 
elkaar proberen te overtreffen in 
onderbezetting. Gewoon wachten 
tot de kooltjes warm zijn, tot de zon 
net iets verder gezakt is, tot mijn glas 
leeg is. 

En zo wacht ik ook tot mijn column 
zichzelf geschreven heeft. Tot mijn 
wirwar aan gedachten tot rust is 
gekomen en mijn visje gegrild is. Dit 
is ook helemaal niet het moment om 
over vliegen na te denken. En zoals 
de man in zijn gammele bootje zich 
volledig focust op zijn hengel, zo richt 
ik mijn aandacht weer tot het niets.

Ons honderd-
jarig bestaan 

heeft hier geen 
enkele betekenis

Nu. Even. Niets.
Tekst: Marloes van Pareren, illustratie: Gert-Jan Vegter 
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Interview

Meneertje. Vliegt u 
nou maar gewoon uw 

vliegtuig
In het jubileumjaar van de VNV gaan we op bezoek bij oud-
presidenten. Hoe kijken ze terug op hun tijd bij de VNV, wat 

hebben ze geleerd en hoe kijken ze naar de toekomst. 
Benno Baksteen is aan het woord in deze editie.

Benno Baksteen  VNV-president van 1989 tot 1997

Tekst: Nick Vording | Foto’s: Michael van Baaren
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Interview

Ik wilde helemaal geen president 
worden. 

Toen Tjeerd (Duursma, red.) mij 
vroeg was ik juist bezig met het afbou-
wen van mijn taken binnen de VNV.

Ik zei meteen nee, maar moest van 
Tjeerd eerst twee weken nadenken. 
Uiteindelijk gaf ik hem gelijk. Vijftien 
jaar lang had ik een grote mond in 
Op de Bok over hoe het allemaal zou 
moeten. Dus als iemand dan zegt ‘Doe 
het maar eens’, dan kun je eigenlijk 
geen nee zeggen. 

En waarom meteen president 
zonder vicepresident geweest te 
zijn?
Nick Dekker was vicepresident onder 
Duursma. Duursma stopte, maar Nick 
wilde wel door. Ik vermoed dat men 
in die tijd dacht dat leden dat niet 
zouden willen, een helikoptervlieger 
als president. 

Maar we proberen altijd uit te 
dragen dat we geen KLM-club 
zijn.
Dat is ook zo. Maar de meeste leden 
zijn KLM’ers en voor hen was Nick 
een onbekende. In en om het bestuur 
wisten we wat voor briljante vent hij 
was. Maar de meeste leden gaan toch 
op de bekendheid af. Het risico was te 
groot, denk ik.

En waarom was jij dan geen 
risico?
Ik schreef voor Op de Bok. Dus zowel 
ik als mijn ideeën waren redelijk 
bekend. 

Dat vind ik een hele bescheiden 
reden. Er zijn wel meer bekende 
KLM’ers. Je hebt toch wel een 

paar kwaliteiten nodig?
Ja. Dat zie je zelf niet zo snel. Ik heb 
het ook nooit gevraagd. Toen ik begon 
zei ik wel dat ik meer dan alleen een 
boegbeeld wilde zijn.

Wat bedoel je precies met boeg-
beeld? Want als er één VNV-presi-
dent boegbeeld is geweest…
Niet dat alle anderen het werk doen 
en jij alleen versiering bent.

Maar qua landelijke bekendheid 
ben je toch het boegbeeld van de 
vliegers geworden.
Die naam hè. 

Toen ik begon als president zouden 
we mediatraining krijgen, maar daar 
is het nooit van gekomen want voor 
die tijd gebeurde het ongeluk met de 
DC-8 van Surinam Airways. Ik ging 
naar een tv-studio om over het onge-
luk te praten. Daar stonden de gangen 
vol met mensen die iemand hadden 
verloren. Die waren daarnaartoe geko-
men om het laatste nieuws te horen. 

Toen besefte ik pas hoe belangrijk 
het is dat mensen begrijpen wat er 
is gebeurd. Dat is de eerste stap naar 
verwerking.

Dat was ook mijn grote bezwaar bij de 
Bijlmerramp. Men kwam met allemaal 
wilde verhalen en complottheorie-
en. Een ongeluk kunnen mensen 
accepteren, maar een complot is veel 
moeilijker te verstouwen. Dat staat 

verwerking in de weg. 

Had de VNV een rol na de Bijlmer-
ramp?
Niet echt. Een beetje toelichting 
geven. 

De overheid deelde meteen informa-
tie. Op zich heel goed. Maar ze had-
den vijf of zes verschillende woord-
voerders. Allemaal integer, allemaal te 
goeder trouw, maar allemaal met een 
iets ander verhaal.

Een journalist ziet dat verschil en 
gaat peuteren. Die denkt dat men iets 
verbergt. Van schrik is de overheid 
de luiken dicht gaan doen. Dan denkt 
een journalist helemaal dat men iets 
verbergt.

Vlak daarna gebeurde de vlieg-
ramp in Faro.
Ja. Dat waren onze eigen collega’s en 
onze eigen passagiers. Verschrikkelijk.

Als vlieger zoek je het altijd bij jezelf. 
Dat is onze natuur. We denken wat we 
anders hadden moeten doen. En die 
gedachten moet je niet bij een juri-
disch onderzoeker de vrije loop laten 
gaan. Dan gaat het mis. Die leiden je 
de bietenbrug op. 

We hebben de bemanning bijgestaan, 
want er komt heel wat op je af. We 
hebben geadviseerd om niet met de 
media te praten en niet meteen met 
de onderzoekers. We hadden toen 
een geweldig team. Ik deed alleen het 
publieke deel. 

Mijn kracht was altijd om ingewikkel-
de dingen simpel uit te leggen, maar 
zo dat het in grote lijnen wel klopte. 
Collega’s spraken me soms aan met >> 

Die naam hè.
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Interview

de opmerking dat het veel ingewik-
kelder is. Dat klopt. Alles is ook altijd 
veel ingewikkelder. Maar wat ik zeg 
klopt toch?

Je moet niet in de valkuil trappen om 
alles uit te willen leggen. Want dat 
kan dus niet. Dat geldt soms ook voor 
overlegsituaties.

Kun je een voorbeeld geven?
Je rol als president is om dingen te 
vertalen en hanteerbaar te maken. We 
hadden ooit met KLM een discussie 
over de pensioenoverschotten. De 
pensioenspecialisten kwamen er 
niet meer uit. KLM wilde alles en wij 
wilden de helft. 

Toen kwam ik op een verhaal. We heb-
ben een pensioengebouw. Dat werd te 
klein en we bouwden onderdelen bij. 
Als laatste werd het dak toegevoegd 
waarbij KLM en de vliegers verant-
woordelijk waren voor ieder de helft. 

Maar nu is het gebouw te groot. En 
wat is dan logischer om af te breken 
wat je als laatste hebt toegevoegd. Dat 
hebben we samen gedaan. Dus bij het 
afbreken krijgt ieder ook weer de helft 
terug. Dat vond mijn gesprekspartner 
van de KLM, vicepresident Cees den 
Hartog, wel een goed verhaal. En zo is 
het gegaan. 

Toen je begon als president noem-
de je jezelf een walgelijke opti-
mist. Je wilde het anders doen. 
Meedenken. 
Dat werd niet altijd gewaardeerd. We 
kwamen soms met betere oplossin-
gen. Maar dat zette ook kwaad bloed. 
We waren al overbetaalde eikels 
natuurlijk. 

Heeft die houding van aardig en 
positief meedenken geleid tot de 
staking bij KLM?
Dat ze denken dat je geen ruggengraat 
hebt?

Dat een aardige president het 
stakingsmiddel niet durft te 
gebruiken.
Zou kunnen. Weet ik niet. Maar de 
mensen om mij heen, Nick Dekker en 
Paul Griffioen, waren duidelijk in het 
overleg en maakten uitstekende analy-
ses. Ze hielden mij op het rechte pad.

Je wilt niet staken. Maar je moet 
bereid zijn het te doen. Dat heb ik 
ook tegen KLM gezegd. Staken is voor 
jullie en voor ons slecht. Maar weet 
dat we het gaan doen. 

Iedereen zag dat het conflict uit de 
hand liep. Dat is ook de enige reden 
dat ik een vierde termijn ben gaan 
doen. Het kwam onhoudbaar op ons 
af. Dan kun je niet iemand anders 
daarmee opzadelen. 

Waar liep het uiteindelijk op mis?
Ik had een geheime afspraak met 
president-directeur Pieter Bouw. We 
gingen begin van de avond wandelen 
in de bossen bij Lage Vuursche. De 
discussie was toen al hoog opgelo-
pen. We probeerden er samen uit te 
komen. 

Hij zei tegen mij: “Jullie zijn te duur, 
dus gaan we maatregelen nemen en 
dan kijken we verder.”

Ik zei dat de volgorde verkeerd was. 
We gaan eerst onderzoeken óf wij 
te duur zijn. En als dat zo is gaan we 
maatregelen nemen. Daar werden we 
het over eens. Maar terwijl we koffie-

dronken op een donker terras zei hij: 
“Aan die pensioenen moet echt iets 
gebeuren. Die zijn te hoog.”

Ja sorry, maar dat snap ik niet. We 
gaan de totale vliegerkosten on-
derzoeken. Er zijn twee mogelijke 
uitkomsten. De kosten zijn in lijn of 
de kosten zijn niet in lijn. Als ze niet 
in lijn zijn dan gaan we wat doen. Mis-
schien wel aan de pensioenen.

Maar als ze in lijn zijn, dan zijn ze in 
lijn. Dan kunt u wel zeggen dat de 
pensioenen riant zijn, maar dat is 
onze keuze uit het verleden. Punt. Dat 
werd de eerste staking.

En na die staking gingen jullie 
weer praten?
Ja. We hebben toen overleg gevoerd 
met Pieter Bouw en met zijn tweede 
man Cees den Hartog. Dat ging goed. 
Er kwam een afspraak en dat werd 
vastgelegd. Bouw wilde dat we het ook 
met Leo van Wijk zouden bespreken. 

Ik snapte niet waarom, want Van 
Wijk was op dat moment een ‘juniore 
directeur’. Maar we deden het toch en 
daar ging het mis. 

Toen we de papieren kregen stond 
een afspraak net iets anders omschre-
ven. Mij werd uitgelegd dat KLM dat 
had gedaan om gezichtsverlies te 

“Aan die 
pensioenen 

moet echt iets 
gebeuren.”
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voorkomen. Maar het resultaat zou 
hetzelfde zijn. 

Ik zei: “Oh, prima. Maar dan wil ik dat 
wel even zeker weten.”
Toen heb ik dat aan Leo van Wijk ge-
vraagd en die gaf precies het verkeer-
de antwoord. 

Ik denk dat het zijn idee is geweest 
het conflict aan te gaan. Dat weet ik 
niet zeker, maar waarom moesten we 
anders als laatste met hem praten?

En toen gingen jullie voor de 
tweede keer staken.
Ja. Dan is het klaar. We hebben het net 
als de eerste keer heel beschaafd ge-

daan hoor. Zes uur staken. We hadden 
het lang van tevoren aangekondigd, de 
organisatie was erop ingericht en alles 
werd keurig afgehandeld.

Uiteindelijk werd het conflict opgelost 
zoals wij dat wilden. We gingen het 
eerst onderzoeken. Toen bleek dat wij 
gelijk hadden. KLM had gebluft.

Ging het vaak zo stroef?
Ik probeerde altijd eerst te begrijpen 
waarom een bedrijf iets wilde. Men 
vraagt iets en dat willen wij niet. Dan 
kun je wel gaan vechten, maar het is 
veel handiger om een stap terug te 
zetten en te vragen ‘Waarom wil je dat 
eigenlijk?’ Leg het gewoon uit.

Dat werd vaak niet gedeeld. Een keer 
zei iemand: “Meneertje, meneer-
tje. Vliegt u nou maar gewoon uw 
vliegtuig. Dan zullen wij de rest wel 
bedenken.”

Dat lijkt me erg frustrerend.
Dat is de scheiding tussen systeem-
wereld en leefwereld. Zij bedenken 

hoe het moet en wij moeten dat maar 
leveren. Dat is niet alleen binnen de 
luchtvaart, maar in het algemeen. Er 
komen steeds meer systemen die je 
voorschrijven wat je moet doen. En 
steeds minder ruimte om daarvan af 
te wijken.

Mensen die werken in de echte we-
reld, weten dat dingen soms verkeerd 
gaan. Je hebt niet genoeg aan regels 
en procedures. Die heb je wel nodig, 
maar je hebt ook kennis en kunde no-
dig en de ruimte om dingen te doen.
Je moet onverwachte ontwikkelingen 
op kunnen vangen. 

Als er iets misgaat moet je niet meer 
regels willen. Je moet regels heb-
ben die vooral richtlijnen zijn, die 
‘best practices’ vertegenwoordigen. 
Vliegers zijn opgeleid om problemen 
op te lossen. Dat is ons echte vak. Om 
problemen echt op te lossen heb je 
ruimte nodig om ongehinderd na te 
kunnen denken. 

Dat geldt als vlieger en als president.

Interview

begon in 1970 bij KLM als first officer 
op de DC-9. Bij de VNV kwam hij 
al snel binnen als redacteur van Op 
de Bok. Op aanraden van toenmalig 
hoofdredacteur Pim Kroon werd hij 
ledenraadslid om verslagen te kunnen 
schrijven. 

Hij groeide binnen de ledenraad door 
tot vicevoorzitter en voorzitter. Een 
functie die hij ruim negen jaar vervul-
de. In 1989 volgde hij Tjeerd Duursma 
op als president van de VNV. Die 
functie bekleedde hij acht jaar (vier 
termijnen). Benno Baksteen

“Je wilt niet 
staken. Maar 

je moet bereid 
zijn het te 

doen.”

Een record tot op de dag van vandaag.

Na zijn presidentschap zette Bak-
steen in 1998 het Platform Duurza-
me Luchtvaart (PDL) op. Met deze 
stichting heeft hij politiek en publiek 
willen informeren over het belang van 
de Nederlandse luchtvaartsector.

Op dit moment draagt hij via het 
adviesorgaan DEGAS (Dutch Expert 
Group Aviation Safety) zijn kennis 
over veiligheid uit naar andere sec-
toren.
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Q &ATC

Wat houdt de TTO-trial in?
Tijdens de trial wordt aan alle luchtvaartmaatschappijen 
verzocht om zich zo goed mogelijk aan het vluchtplan te 
houden en ook geen verzoeken te doen om van het vlieg-
plan af te wijken om vertraging in te halen. Op deze manier 
komen vluchten naar Schiphol dichter bij hun TTO aan bij 
de FIR-grens.

Wat is het doel van de proef?
Hopelijk zorgt deze proef ervoor dat de voorspelbaarheid 
van het luchtverkeer toeneemt en mogelijke ophopingen bij 

de grens afnemen. Het belangrijkste doel van de trial is het 
vaststellen van de haalbaarheid van deze werkwijze voor 
flight crews, en het vaststellen van het kortetermijneffect op 
het verkeersaanbod naar Schiphol. Op lange termijn is de 
verwachting dat het TTO-concept verbeteringen mogelijk 
maakt op het gebied van ATFM-regulaties en de aankomst-
punctualiteit van luchtvaartmaatschappijen.

Wat is Target-Time Over?
Met de TTO wordt de entry tijd op het entry point van de 
regulatie bedoeld. Als bijvoorbeeld de FIR Amsterdam is 

EEN NIEUWE TRIAL! 

LVNL is op 31 juli gestart met de Target-Time Over-trial (TTO-
trial) om de voorspelbaarheid van luchtverkeer naar Schiphol 
te vergroten. Dit is nodig om aan de afspraak de vierde baan 
minder in te zetten te voldoen. Heeft deze trial gevolgen voor 

ons? En maakt het uit of we met 310 knopen aan komen scheuren 
als we laat zijn, of helpt dat de luchtverkeersleiding niet?

Tekst: Mark Duijker

TWO WAY
COMMUNICATION

Op de Bok  2019 | Nr. 4 28



In deze rubriek geven we antwoord op veelvoorkomende vragen en 
misverstanden tussen vliegers en luchtverkeersleiders. Elke editie komt 
een ander onderwerp aan bod en geeft Renee Pauptit, verkeersleider 
bij het Area Control Center, het antwoord of legt de kwestie voor aan 
een van de LVNL-collega’s. Heeft u zelf een vraag of ziet u graag een 
onderwerp nader belicht, stuur het in naar odb@vnv.nl.

Q &ATC

gereguleerd gaat het om het entry point van de FIR Amster-
dam. De Eurocontrol Networkmanager berekent op basis 
van de TTO een CTOT. Soms wordt een vlucht beïnvloed 
door meerdere regulaties. In dat geval worden de TTO en 
CTOT bepaald door de meest restrictieve regulatie.

Als we te laat zijn (door bijvoorbeeld een 
CTOT) schroeven we de snelheid vaak flink op 
om minuten goed te maken, maar is dit wel 
handig?
Het harder vliegen om tijdverlies goed te maken zorgt dat 
het slot zijn doel voorbijschiet. De vertraging wordt uit-
gedeeld omdat het binnen een bepaald tijdsbestek te druk 
gaat worden in een sector. Een vertragend slot zorgt ervoor 
dat aangekomen wordt op een vooraf bepaald tijdstip en zo 
de druk wat verlicht wordt op een noodzakelijk moment. 
Op deze manier wordt een te grote workload bij LVNL 
voorkomen. Wanneer er harder of veel directer gevlogen 
wordt om het tijdsverlies van het slot in te halen, komt een 
vlucht nog aan in de drukke periode en heeft het slot geen 
zin meer. Het zorgt er uiteraard ook voor dat het verkeer 
binnen de sector waarvoor het CTOT is gegeven minder 
voorspelbaar wordt.

Hoe kijkt de luchtverkeersleiding naar onze 
speeds? Wordt het hele vliegplan bekeken of 
kijken jullie alleen naar onze transponder?
We zien wel een vliegplanspeed staan, maar doen hier niets 
mee. Het is overigens ook maar één speed die we zien, dus 
veel onderdelen van het plan zien we niet eens. In principe 
kijken wij alleen naar de groundspeeds en de IAS die we 
met Mode S uitlezen. Aan de hand daarvan bepalen we 
welke snelheid gevlogen moet worden voor een sequence. 
Vliegplansnelheden worden hier dus niet in meegenomen.

Om deze trial te laten slagen is het van belang dat elke 
maatschappij zich aan de regels houdt. Mocht iedereen 
meedoen en het een succes worden, dan zouden we met 
minder vertraging kunnen vertrekken en minder mijlen 
vliegen tijdens onze nadering.

Soms wordt een 
vlucht beïnvloed door 
meerdere regulaties.
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Tekst: Tim Berger

Om een goed overzicht te hebben van wat 
er speelt bij de belanghebbenden, werkt het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
(IenW) aan een nieuwe luchtvaartnota. Die 
nota wordt dan gebruikt om het beleid voor 
de komende jaren op te baseren. Gezien er de 
komende jaren veel gaat veranderen, vragen 
we wat de toekomst voor vliegend Nederland 
brengt?

citeit die resultaten onder druk zetten, is het duidelijk dat 
de sector de komende tijd gaat groeien. In Nederland gaat 
dit wel gepaard met de nodige uitdagingen: de klimaatpro-
testen zien steevast luchtvaart als vervuilende bedrijfstak, 

Aviation is a business, and 
business is booming

Na de zware jaren die de wereldwijde luchtvaart na de 
financiële crisis heeft gekend, schrijven de meeste lucht-
vaartmaatschappijen ondertussen al enkele jaren zwarte 
cijfers. Hoewel de stijgende brandstofprijzen en overcapa-
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omwonenden van luchthavens zijn het extra geluid liever 
kwijt dan rijk en bovenal moet de veiligheid worden ge-
waarborgd.

Schiphol 
Alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikke-
ling van Schiphol worden samengebracht op één platform: 
de Omgevingsraad Schiphol. Concreet gaat deze raad met 
alle partijen in gesprek en wordt er gekeken naar hoe bedrij-
ven uit de sector enerzijds, maar buurtbewoners en overhe-
den anderzijds, tegenover de recente ontwikkelingen op de 
luchthaven staan. Tevens krijgen ze de kans hun mening te 
geven over toekomstplannen.

Het aantal bewegingen op de grootste luchthaven van 
Nederland is in principe beperkt tot 500.000 tot en met 
2020. Hoe het hierna verder moet, is nog niet duidelijk. 
De overheid ziet het meeste brood in een model waar alle 
netwerkactiviteiten en intercontinentale vluchten worden 
uitgevoerd vanaf Schiphol, en de vakantievluchten uitwij-
ken naar regionale luchthavens zoals Lelystad en Eindho-
ven. Kortere routes kunnen dan weer worden overgenomen 
door de trein, al moeten de Europese spoorwegen hier nog 
de nodige stappen voor zetten. Maatschappijen verwijzen 
ook graag naar de positieve impact die zuinigere, stillere 
vliegtuigtypes zoals de Airbus A320 NEO en Boeing 787 
hebben. Hiermee kan meer worden gevlogen met lagere im-
pact. Omwonenden houden echter vol dat deze de overlast 
onvoldoende verminderen.

Hoe het echter verder moet na 2020, is nog niet duidelijk. 
Minister Cora van Nieuwenhuizen wil ‘Eerst zien, dan 
geloven’, en wil dus eerst bewijs zien dat de luchthaven 
kan groeien zonder dat de overlast voor buurtbewoners 
en de impact op het milieu te groot wordt. Volgens Hans 
Alders, voormalig voorzitter van de Omgevingsraad, zou 
dit kunnen betekenen dat de huidige limiet van 500.000 
bewegingen ook in 2021 wordt gehandhaafd. Het vinden van 
een compromis leek hem onmogelijk en Alders stapte in juli 
2019 op. Het debat was volgens hem te hard gepolariseerd.

Lelystad
Initieel zou de luchthaven van Lelystad al in 2018 open 
moeten zijn voor commercieel verkeer. Tal van vertragin-
gen later schat men in dat dit pas in november 2020 gaat 
gebeuren. Door vakantievluchten en passagiers die niet 

Artikel

overstappen naar Lelystad te verhuizen, probeert men meer 
vliegbewegingen op Schiphol te kunnen gebruiken voor net-
werkcarriers. Idealiter zou ook Eindhoven deze rol moeten 
opnemen, maar daar verschenen vooral nieuwe lowcost 
routes en werd niet van Schiphol verhuisd. 

Naast alle vertragingen die de opening van het vernieuwde 
vliegveld oploopt, zijn er ook problemen met de toekom-
stige gebruikers. EasyJet zegt bijvoorbeeld dat het heeft 
geïnvesteerd in Schiphol en niet slechts een ‘vakantievlie-
ger’ is. Het aanvliegen van de luchthaven die het dichtst 
bij het stads- en zakencentrum ligt, past ook beter bij het 
model van de lagekostenmaatschappij. Nochtans zijn zo’n 
40 procent van de routes die easyJet momenteel van Schip-
hol vliegt aangeduid om te verhuizen. Hoewel TUI fly het 
eerst niet zag zitten routes te verkassen, lijkt deze maat-
schappij zich toch beter in het plan van IenW te kunnen 
vinden. Indien Lelystad hen ‘aantrekkelijke voorzieningen 
en havengelden’ weet aan te bieden, zou TUI fly toehappen. 
Net als easyJet staan ze echter wel weigerachtig tegenover 
een gedwongen overstap. 

Het Nederlandse luchtruim moet door de plannen gron-
dig hertekend worden. Omdat de vliegvelden Lelystad 
en Schiphol dicht bij elkaar liggen, zou het gebruik van 
bepaalde banen en vertrek- en aanvliegroutes van Schiphol 
betekenen dat vertrekkend verkeer lang op 6.000 voet blijft 
vliegen, wat resulteert in meer geluid en luchtvervuiling. 
Ook militair luchtruim zal moeten wijken voor de nieuwe 
routes. Van Nieuwenhuizen werkt daarom samen met de 
staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser, aan een gron-
dige hervorming van het luchtruim, waardoor vluchten on-
afgebroken kunnen klimmen en dalen. Of dit lukt voordat 
de eerste passagierstoestellen in Lelystad gebaseerd zullen 
zijn, is nog niet zeker. 

De weg voorwaarts
Het wordt sowieso een echt huzarenstukje om de verschil-
lende partijen te verzoenen en tot een luchtvaartnota te 
komen die een voor iedereen leefbaar plan bevat. Eind dit 
jaar wordt de nota gepubliceerd. Volgens Hans Alders moet 
die vooral een duidelijke richting bevatten, een kompas dat 
duidelijk maakt aan alle partijen in welk speelveld wordt 
gewerkt. Het is een mooie kans voor de politiek om in een 
complex dossier klaarheid te scheppen, hopelijk wordt deze 
kans aangegrepen en niet gemist.
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Midden in de Zuid-Atlantische 
oceaan, meer dan 2.000 kilome-
ter uit de kust van het Afrikaanse 
Namibië, ligt het geïsoleerde eiland 
Sint-Helena. Zelfs het verhaal van 
de ontdekking van het onbewoonde 
vulkanische eiland in 1502 door de 
Portugezen heeft een lange weg af-
gelegd via verschillende vertellers. 
Hierdoor is de exacte datum van 
ontdekking onduidelijk en mis-
schien werd eigenlijk het veel zui-
delijkere Tristan da Cunha ontdekt 
en Sint-Helena genoemd. Latere 
Portugese expedities begonnen het 
eiland, waarvan aangenomen werd 
dat het Sint-Helena moest zijn, te 
gebruiken als voedsel- en ruststop 
op weg naar Portugese koloniën in 
Azië. 

Ook Nederland bezette het eiland kor-
te tijd, maar koos voor Kaap de Goede 
Hoop als stop op weg naar Azië. De 
Engelsen hadden wel interesse in 

het in hun ogen strategische eiland 
en ontwikkelden langzaamaan een 
bewoond steunpunt voor schepen op 
weg naar Azië. Later gingen ook sche-
pen die via Kaap Hoorn naar Australië 
voeren langs Sint-Helena. Van 1815 tot 
aan zijn dood in 1821 leefde Napoleon
in ballingschap op het afgelegen 
eiland. Zijn verblijfplaats is nog steeds 
eigendom van de Franse staat en de 
belangrijkste toeristische trekpleister 
op het eiland.

Na de opening van het Suezkanaal in 
1869 verloor Sint-Helena snel haar 
positie in de internationale scheep-
vaartroutes. Tijdens de Boerenoor-
logen rond 1900 werd het eiland een 
gevangeniskolonie voor Zuid-Afri-
kaanse Boeren. Met het gedwongen 
verblijf van 6.000 Boeren piekte de 
bevolking tot het hoogste aantal in de 
geschiedenis van het eiland.
Het verbouwen van Nieuw-Zeelands 
vlas voor textiel en touwen hield de 

economie van het eiland moeizaam 
overeind tot de jaren 50. Hierna 
werd het eiland steeds afhankelij-
ker van economische steun uit het 
Britse moederland. Sint-Helena 
vormt tegenwoordig – samen met de 
duizenden kilometers verder gelegen 
eilanden Ascension en Tristan da Cun-
ha – de overzeese kolonie Sint-Helena. 
Het eiland zelf telt iets minder dan 
5.000 inwoners. 
Voor haar bereikbaarheid was het 
tot voor kort volledig afhankelijk van 
een schip dat ook Sint Helena was 
genaamd. Het schip vervoerde pas-
sagiers en vracht van het eiland naar 
het Zuid-Afrikaanse Kaapstad en soms 
naar Groot-Brittannië. Een medisch 
noodtransport kon weken op zich 
laten wachten. 

Beter bereikbaar worden was een gro-
te wens van de eilandbewoners en een 
vliegveld stond al jaren hoog op de 
agenda. Dit zou echter een moeizame 

Vreemde velden

Tekst: Pim Lamers, foto: Paul Tyson - commons.wikimedia.org

Sint-Helena
Afgelegen verbanningsoord zelfs per vliegtuig lastig bereikbaar
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en vooral dure klus worden die het al 
niet rijke eiland niet kon betalen. De 
Britse regering financierde in 2010 
echter de aanleg van een vliegveld op 
het eiland, ook in de hoop dat toeris-
me de economie minder afhankelijk 
van Britse financiële steun zou maken. 
Het eilandbestuur had vluchten naar 
Zuid-Afrika en Groot-Brittannië als 
doel.

Het was een enorme klus voor het 
eiland, het grootste bouwproject ooit. 
Er moest eerst zelfs een haven ge-
bouwd worden voor het zware bouw-
materieel. Het enige enigszins vlakke 
gebied werd uitgekozen, waarbij een 
natuurgebied met wereldwijd unieke 
soorten grotendeels verloren ging. 
Er werd een vallei opgevuld en 
uiteindelijk kon in 2015 een vliegveld 
met een baan van bijna 2.000 meter 
geopend worden. Maar er waren 
meteen zorgen over valwinden rond 
de kliffen en bergen rondom het vlieg-

veld. Medische vluchten begonnen al 
meteen met vliegen naar het eiland en 
ontdekten dat landen met rugwind in 
noordelijke richting goed te doen was. 
Landen in zuidelijke richting echter 
bleek een moeilijke onderneming door 
de turbulente winden. In 2016 landde 
voor het eerst en laatst een Zuid-Afri-
kaanse B737-800 in zuidelijke richting, 
bij de derde poging. Doordat 737’s bij 
een landing met rugwind nauwelijks 
lading kunnen meenemen – ook om-
dat uitwijkbrandstof voor een vlieg-
veld in Namibië nodig is – bleek het 
vliegveld in principe onbruikbaar voor 
de vluchten die men voor ogen had. 
Vliegen naar Groot-Brittannië kon 
men voorlopig vergeten, maar vanaf 
eind 2017 kwamen er toch wekelijkse 
vluchten van het Zuid-Afrikaanse 
Johannesburg naar Sint-Helena met 
een Embraer 190; dit type vliegtuig 
kan met rugwind nog wel een redelij-
ke lading meenemen. Een keer in de 
maand vliegt de Embraer door naar 

het bij Sint-Helena behorende Ascen-
sion. Vanaf dit jaar gaat de frequentie 
op de route naar Johannesburg zelfs 
omhoog naar twee vluchten per week.

De inwoners van Sint-Helena hebben 
zich in ieder geval niet af laten schrik-
ken door de tegenslagen.
Ze hebben zich vol ingezet om een 
aansluiting aan een nieuw aan te leg-
gen onderzeese communicatiekabel 
langs het eiland mogelijk te maken. 
Hierdoor krijgt het eiland eindelijk 
een fatsoenlijke internetverbinding. 
Het eilandbestuur verwacht tevens 
dat allerlei bedrijven vanaf Sint-
Helena communicatie met satellieten 
boven het zuidelijk halfrond tot stand 
willen brengen via de kabel, waardoor 
het eiland minder van Britse steun 
afhankelijk wordt. Ze hebben de Britse 
regering wederom over weten te halen 
om ook dit project te financieren.

Vreemde velden
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Tekst: Elie El-Hage

Onze luchtvaartwereld zit vol met organisaties 
die interessante – of misschien beter, wollige 

nietszeggende – afkortingen als naam dragen. 
Voor veel vliegers worden ze gelezen als ‘een van 

de anonieme velen’. Vaak schuilt achter zo’n 
afkorting, in dit geval ISASI, een fascinerende 

wereld. ISASI is de internationale organisatie voor 
luchtvaartongevallenonderzoekers (Air Safety 

Investigators) die met grote zorg en zorgvuldigheid 
rapporten opstellen van incidenten en ongevallen 
en kennis delen om deze te voorkomen. Maar wat 

doen ze daar allemaal voor?

Doet het verleden 
er nog wel toe?

Artikel
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Waar ingenieurs aan techniek sleutelen, onderzoeken Air 
Safety Investigators techno-sociale systemen. Sinds 1964 
helpt ISASI daarbij, door ze van allerlei soorten van infor-
matie te voorzien. Daarvoor worden workshops georgani-
seerd, seminars, vergaderingen die al of niet gepaard gaan 
met diners, en ze publiceren een eigen magazine.

Hup Holland
Twee jaar geleden werd door ISASI bekendgemaakt dat het 
vijftigste jaarlijkse seminar in Nederland zal plaatsvinden. 
Toen (2017) was de bijeenkomst in San Diego en vorig jaar 
werd deze in Dubai gehouden. Het seminar wordt begin 
september in het World Forum in Den Haag gehouden, ge-
organiseerd door de VNV en de TU Delft met medewerking 
van de OVV. Een kleine blik op onze vaderlandse lucht-
vaartgeschiedenis en we zien dat we in 2019 het 100-jarig 
bestaan van KLM, het 90-jarig bestaan van de VNV en een 
80 jaar oude luchtvaartfaculteit in Delft mogen inluiden. 
Buitendien bestaat de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
(OVV), inclusief voorlopers, 20 jaar. Vandaar het thema 
‘Future Safety: Has the past become irrelevant?’

Er is zoveel geschreven en onderzocht in het verleden en 
het vliegen is mede daardoor zoveel veiliger, is al die infor-
matie nu dan irrelevant geworden? De gedachte? Waarde 
hechten aan het kind, het badwater, en de toekomst. Dit 
jaar wil men de rijkdom van kennis uit het verleden gebrui-
ken voor toekomstige veiligheid.

Het programma
Het seminar, van 1 tot en met 5 september, meemaken 
is bijna net zo eenvoudig als het kopen van een concert-
kaartje: aanmelden, betalen, en dan moet je alleen nog 
op komen dagen. Het programma kent voortreffelijke 
sprekers, niet de minste zijn ESA-astronaut André Kuipers 
en NTSB vice chairman Bruce Lansberg. Nancy Leveson zal 
meer komen vertellen over de gevolgen van modernisering. 
Hoe ontwikkel je systemen? Hoe trek je conclusies over 
bepaalde resultaten? Ze zal vertellen hoe men onderzoek 
kan verrichten in sterk geautomatiseerde systemen. Al is 
ze niet de enige, ze is wel leidend, om technische ontwik-
kelingen bij te staan met inzichten die voor onze geauto-
matiseerde samenleving en systemen steeds belangrijker 
zijn. Deze inzichten schaart men onder het systeemdenken 
dat rekening houdt met complexiteit, met de dynamiek van 
meet- en regelsystemen met feedback loops. 

Denken in barrières, of het nu om ‘safety investigations’ 
of ‘design’ gaat, zoals ons geleerd werd in de ‘swiss cheese 
model’, is niet meer voldoende en misschien zelfs gevaar-
lijk. Elke nieuwe barrière is immers een verandering van 
het geheel en kan een nieuwe dynamiek en ongelukken 
veroorzaken. Het systeemdenken biedt ruimte voor dit 
inzicht waarin het geheel meer is dan de som der delen, de 
vraag is alleen hoeveel. De twee recente ongelukken met 
de 737 MAX vormen een signaal dat dwingend genoeg is 
om ingenieurs, operators en onderzoekers deze school van 
denken steeds meer in ogenschouw te laten nemen.

Op bijna ieder moment loopt er een tweede parallelle sessie. 
Keuzes te over. Thema’s beslaan zelfs de ruimtevaart en 
natuurlijk valt ook te denken aan het dilemma rondom veilig-
heid in de luchtvaart in verband met het reguleren en prak-
tisch omgaan met RPAS, zoals drones. Voor deze sessie komt 
L. Yang deze kant op, een afgezant van de China Academy of 
Civil Aviation Science and Technology. Niet geheel onterecht, 
aangezien China een topproducent van drones voor consu-
menten is. In het thema ‘Future challenges’ gaat het over 
‘How to achieve a high safety level’ voor vliegende auto’s.
Verschillende universiteiten van over de hele wereld 
dragen bij aan gastsprekers. Vanuit de industrie kan men 
rekenen op bijdragen van onder andere Airbus, GE Aviation 
en Boeing. En zeker een kwart van alle sprekers komt van 
nationale onderzoeks- en veiligheidsraden. 

MH17
Het drama van MH17 laat nog steeds zijn sporen na, in de 
politiek, de luchtvaart en ook bij dit seminar. De Onder-
zoeksraad voor Veiligheid organiseert voor een selecte 
groep een reconstructiemasterclass, waarbij ze op de eerste 
dag naar vliegbasis Gilze-Rijen afreizen om de gedeeltelijke 
3D-reconstructie te bezoeken. Op de laatste congresdag 
zullen door M. van Hijum, medewerker van de Onder-
zoeksraad, aanbevelingen worden gepresenteerd voor het 
overvliegen van conflictgebieden. Zo zie je, om terug te ko-
men op het thema, dat elke geschiedenis een echo nalaat in 
de toekomst. In dit geval, met dank aan ISASI en de VNV.

Voor de bezoeker die een dag van 9 tot 5 niet lang genoeg 
is, is er ook nog een avondprogramma met mogelijkheden 
voor vermaak. Denk aan een pubquiz, om even uit te rusten 
van een dag vol hersengymnastiek. Kijk voor meer informa-
tie op www.isasi2019.org

Artikel
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Vliegen op een nulurencontract, zonder recht op doorbetaling bij 
ziekte, ouderschapsverlof of vakantiegeld? Het klinkt bijna te bizar om 

waar te zijn, maar volgens recent onderzoek uitgevoerd in opdracht 
van de Europese Commissie is één op de vijf vliegers in Europa 

zogenaamd ‘atypically employed’.

Tekst: Jochem Baas

Een behoorlijke hoeveelheid! Ook de opvatting dat Ne-
derlandse vliegers altijd hoog en droog zitten, is absoluut 
onjuist. Er zwerven grote hoeveelheden vliegers buiten hun 
thuisland rond op dubieuze contracten, waaronder ook vele 
Nederlanders. Ryanair gaat volgens de studie aan kop met 
een percentage van 60 procent van de vliegers die als ‘zelf-
standigen’ productie voor het bedrijf vliegen. Maatschappij 
Wizzair volgt met 3,6 procent zelfstandigen, waarmee direct 
pijnlijk duidelijk wordt wie de grootste boosdoener binnen 
Europa is.

ZZP?
Twee harde criteria bij het correct classificeren van zzp’er 
is dat je als zelfstandige de vrijheid hebt om tegelijk voor 
meerdere opdrachtgevers te werken en dat je zelf je werk-
tijden en hoeveelheid uren bepaalt. De studie, uitgevoerd 
door consultancybureau Ricardo, oordeelt dat 93 procent 
van al deze zzp’ers in de Europese luchtvaart niet aan deze 
criteria voldoen. Ze concluderen dat nagenoeg al deze 

vliegers ‘schijnzelfstandig’ zijn en volgens Europese wetge-
ving eigenlijk onder contract van één specifieke werkgever 
zouden moeten werken. Waarschijnlijk had je al geraden dat 
de meesten een vast contract bij Ryanair hadden moeten 
hebben. 

Wat doet de EU?
De EU zegt dat ze zich middels haar ‘Social Agenda for 
aircrew’ hardmaakt voor de rechten van Europese vliegers. 
Op basis van het door Ricardo uitgegeven rapport publi-
ceerde de Europese Commissie een eigen rapport genaamd 
‘Aviation Strategy for Europe: Maintaining and promoting 
high social standards’.
Dit langverwachte rapport zou de basis moeten vormen 
van strengere naleving van Europese wetgeving en betere 
bescherming van werkomstandigheden van Europese 
vliegers. In het rapport worden vooral maatschappijen die 
hun personeel via detacheringbureaus tewerkstellen op de 
korrel genomen. 

Atypical 
the new typical?
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Expertgroep
Centraal in het aanpakken van de huidige problematiek 
staat het oprichten van een expertgroep bestaande uit 
arbeidsinspecteurs en afgezanten de luchtvaartautori-
teiten van de EU-lidstaten. Deze groep moet praktische 
handvatten bieden in het aanpakken van het ontduiken 
van sociale rechten van werknemers. “Vanwege een gebrek 
aan gezamenlijke Europese arbeidswetgeving en sociale 
bescherming heeft de EU veel te lang weggekeken van 
bestaande sociale uitbuiting”, aldus ECA-president Jon 
Horne. Recent aangenomen overkoepelende EU-wetgeving 
voor vrachtwagenchauffeurs toont aan dat het mogelijk 
is om eerlijke en naleefbare wetgeving voor een sector op 
te leggen. De nieuw opgezette expertgroep is volgens Jon 
Horne een goed begin, alleen zullen er volgens hem ook op 
gebied van regelgeving aanvullende maatregelen getroffen 
moeten worden.

Obstakels
Het rapport legt ook meteen het grootste obstakel van het 
huidige systeem bloot: het gebrek aan eenduidige regels en 
de tijdrovende vereiste om elke particuliere zaak stuk voor 
stuk te ontrafelen en te analyseren. Met steeds wisselende 
creatieve bedrijfsconstructies is het bijna onmogelijk voor 
lokale autoriteiten om goed zicht te krijgen op, laat staan 
optreden tegen, deze schijnzelfstandigheid. 

Roep om actie!
“Wettelijke bescherming en sociale zekerheid is niet een 
nice-to-have, het is een must-have”, zegt ECA-president Jon 
Horne. Ook nationale autoriteiten moeten eenduidi-
ge en handhaafbare regels opstellen. 

Het rapport stelt dat de nationale 
wetgeving voor minimale arbeids-
voorwaarden in lijn moet zijn 
met de standaarden die door 
de EU worden opgeworpen. 
Zo zal het moeten voldoen aan 
de ‘Posted Workers Directive’ 
en de ‘Coordination of Social 
Security’. 

Home-base leidend
Onder andere Ryanair heeft jarenlang 
beargumenteerd dat de registratie van het 

vliegtuig leidend is in de wetgeving van toepassing. Belang-
rijk is dat in het rapport van de EU-commissie nu duidelijk 
wordt onderstreept dat de ‘home-base’ van de bemanning 
het sterkst leidende criterium is voor het toepasselijke 
nationale recht. In een recente rechtszaak van Nederlandse 
Ryanair-vliegers gebaseerd op Eindhoven kwam ook een 
Nederlandse rechter tot deze conclusie. Dit sterkt vliegers 
in het maken van een vuist tegen atypische vormen van 
tewerkstelling.

En nu?
Schijnzelfstandigheid is een tewerkstelling die hard aange-
pakt moet worden door de nieuw opgerichte expertgroep. 
In de keiharde concurrentiestrijd van de Europese lucht-
vaart wordt steeds vaker gebruik gemaakt van atypische te-
werkstelling om de flexibiliteit en kosten van de operatie te 
drukken. “Het worden ‘nieuwe bedrijfsmodellen’ genoemd, 
maar wij noemen het ordinaire misbruik,” zegt ECA-secre-
taris Philip von Schöppenthau. “Deze ‘modellen’ kunnen 
bestaan door gaten in wetgeving en gebrek aan handhaving. 
Het wordt tijd dat de EU-commissie onderstreept dat deze 
constructen de grondslag bieden voor de atypische tewerk-
stellingen.” Volgens ECA gaat de commissie daar nog lang 
niet ver genoeg in. Een hoop van de voorgestelde maatre-
gelen zijn pas kleine eerste stapjes.

De aankomende jaren zal duidelijk moeten worden hoe 
serieus de EU echt is over het handhaven en verzeke-
ren van eerlijke en eenduidige sociale standaarden in 
de luchtvaart. Ondertussen kondigde Ryanair-topman 

Michael O’Leary eind juli aan 900 bemanningsle-
den van verschillende bases te zullen gaan 

ontslaan. Dit omdat de winst in 2018 
naar 885 miljoen gedaald zou zijn. 

Of dit volgens nationale wetgeving 
überhaupt voldoende aanleiding 
voor ontslagen is, is maar zeer 
de vraag. Je kunt op je klompen 
aanvoelen welk toepasselijk 
recht Ryanair zal beargumente-
ren: het Ierse. 

We hopen dan ook van harte dat 
de bemanningsleden zich zullen 

sterken met het nationale toepasse-
lijke recht en een vuist zullen maken 

tegen deze inhumane toestanden.

Een rijtje 
feiten: één op de vijf 

vliegers in Europa werkt zonder 
de basale sociale zekerheid die de 

Europese Unie in haar ‘social agenda’ 
voorschrijft. Zo’n 9 procent van alle vliegers 

in Europa werkt zelfstandig (zzp) en ongeveer 
8 procent werkt op een tijdelijk contract via 
een tussenpersoon of detacheringsbureau. 
Daarnaast heeft grofweg 6 procent van 

alle vliegers zichzelf in moeten ko-
pen via een pay-to-fly-con-

structie.
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Vlieg Open Golf Toernooi 2019 
Op 1 juli heeft het Vlieg Open weer plaatsgevonden. Net als de voorgaande jaren was dat op de Drentsche Golf en Country 
Club. Het was een echt Hollandse dag, met wolken en wind en had alle ingrediënten om er een mooie test van te maken. 

Mede ook door onze sponsors werd het een geweldige dag.

Winnaar van de Plesman Plate was dit jaar Robert Hakkert met een score van 36 punten. 
De Plesman Bokaal is gewonnen door Ellen van Son met een score van 34 punten. 

Onder de pensionado’s was Jan Kees Wilbrink met 35 punten de winnaar. Gijs Doorn had met 75 slagen de beste bruto score.

Kijk op de homepagina www.vliegopen.nl en ook op Facebook (vliegopen) voor meer foto’s.

Namens de organisatie hartelijk dank en tot volgend jaar.



3 vliegen 
in een klap

VLIEG makelaars, hypotheken en verzekeringen 
heeft in de luchtvaarwereld inmiddels een 
noemenswaardige reputatie opgebouwd. En daar 
zijn wij best trots op. Kiest u net als uw collega’s  
voor onze kennis, persoonlijke aandacht en 
service? Dan bieden wij u graag onze VLIEG Deal 
aan en kunt u tot wel 25 % besparen op courtages, 
premies en afsluitkosten. Meer weten, neem dan 
nu contact op met onze vestiging in Amstelveen. 
Een persoonlijke afspraak is dan snel gemaakt.

t 020 645 05 52
e hypotheek@vlieg.nl 
i www@vlieg.nl

Makelaardij HypothekenVerzekeringen

Wil je dat je belangen na je pensionering net zo 
professioneel worden behartigd als daarvoor?

De VGV is vertegenwoordigd in bestuur en verantwoordingsorgaan van het 
KLM Pensioenfonds voor Vliegend Personeel en is zo betrokken bij beslissingen als 
de jaarlijkse indexering van de uitkering.
De VGV biedt ook een flink aantal sociale activiteiten en het verenigingsblad Keep in Touch.

Je kunt je vanaf  een jaar vóór je pensionering 
aanmelden als lid via website vgv-ned.nl 

Het lidmaatschap is het eerste jaar gratis.

Vereniging van Gepensioneerde Verkeersvliegers
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