
 

 

 

 

 

Protocol invulling flexibiliteits- en verlofmaatregelen 

Cabinepersoneel in verband met het Corona virus in aanvulling op 

het principe akkoord maatregelen Corona crisis 

De ondergetekenden: 

 

1. De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel, verder te noemen VNC, statutair 

gevestigd te Amstelveen,  

 

en 

  

2. FNV Transavia Cabine, verder te noemen FNV, statutair gevestigd te Utrecht, 

enerzijds, verder te noemen "de werknemersorganisaties" 

 

en 

 

3. Transavia Airlines C.V., gevestigd te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, verder 

aangeduid als “Transavia” en te dezen vertegenwoordigd door Transavia Airlines B.V. 

in haar hoedanigheid van beherend vennoot 

anderzijds,  

OVERWEGENDE DAT:  

 

• Door de maatregelen in Nederland en daarbuiten op het vlak van het beheersen van 

het Corona virus, Transavia zwaar geraakt wordt in haar inkomsten en werkpakket; 

• Op 20 maart 2020 zijn de partijen Transavia en de VNV, FNV Luchtvaart, CNV en 

NVLT en VNC en FNV Transavia Cabine een multilateraal akkoord overeengekomen 

met crisismaatregelen voor alle domeinen in deze tijd van onzekerheid als gevolg 

van de impact van het Corona virus; 

• Een van de onderdelen van dit multilaterale akkoord inhoudt dat Transavia en de 

werknemersorganisaties op korte termijn in overleg treden om voor de duur dat de 

regeling van kracht is, afspraken te maken over aanvullende maatregelen 

betreffende flexibiliteit; 

• Een ander onderdeel van dit multilaterale akkoord inhoudt dat Transavia en de 

werknemersorganisaties op korte termijn in treden overleg om aanvullende 

maatregelen af te spreken betreffende de afbouw van specifieke dagen in 

redelijkheid voor de duur dat de regeling van kracht is; 

• Transavia en de werknemersorganisaties in overleg zijn getreden over aanvullende 

maatregelen betreffende flexibiliteit en de afbouw van specifieke dagen. 



 

  

 

ZIJN PARTIJEN HET NAVOLGENDE OVEREENGEKOMEN:  

 

Onderstaande afspraken hebben het karakter van een zgn. standaard cao. Met het oog 

daarop worden bestaande (cao) afspraken alleen met betrekking tot onderstaande 

punten uitgesloten en komen daar tijdelijk onderstaande afspraken voor in de plaats. 

 

Flexibiliteit  

Voor de periode van 2 april tot en met 25 mei gelden onderstaande afspraken.  

 

1. De weekenddagen blijven in de roosters staan zoals reeds opgenomen. 

 

2. Trainingen die nog niet gecanceld zijn, blijven in de roosters staan. 

 

3. Er wordt per dag een uitvraag gedaan wie er stand-by wil staan voor eventuele 

repatriëringsvluchten. Doelstelling hiervan is om de weinige stand-by's die benodigd 

zijn te verdelen.  

 

4. De roosters worden daar waar mogelijk ingedeeld met een NI. Een NI kan uiterlijk 2 

dagen van tevoren omgezet worden naar een stand-by. Dit d.m.v. CRP 

checkmomenten. Een NI kan niet gewijzigd worden in een andere opdracht dan een 

stand-by. Een CCM weet uiterlijk 2 dagen van tevoren dat hij/zij vrij zal zijn.  

 
5. Gedurende bovenstaande periode wordt, om invulling te geven aan onderdeel 4, 

afgeweken van artikel 2.5 van bijlage 7 van de cao Transavia Cabinepersoneel 

min/max 2/4 dagen stand-by staan. 

 

6. Gedurende bovenstaande periode wordt de -2/+2 bescherming uit CAO bijlage 7 

artikel 6.2.4 b verruimd naar -3/+3. In eerstvolgend wekelijkse overleg analyseren 

wij of dit toereikend is. 

 

7. Partijen spreken af om naar behoefte en in een nader te bepalen vorm overleg te 

voeren om te bespreken hoe de maatregelen uitpakken en om waar nodig bij te 

sturen. Partijen kunnen elk moment gemotiveerd hun instemming voor de 

maatregelen als genoemd onder 1 tot en met 6 intrekken. 

 

Afbouw van specifieke dagen 

Transavia zal in de periode van de (verlengde) freeze (dwz de periode dat geen 

commerciële vluchten worden uitgevoerd) tot 25 mei 2020 bij iedere CCM extra 

specifieke dagen inroosteren tot een max van één werkweek. 

 

Het totaal aantal extra specifieke dagen voor een CCM bestaat voor een CCM uit VE’s tot 

een max van één werkweek. Het recht om in het tweede kwartaal een snipperdag met 

recht in te roosteren, vervalt. 

 

Het totaal aantal specifieke dagen is naar rato van het parttime% op 1 april 2020 en de 

duur/lengte van de arbeidsovereenkomst in 2020. 

 



 

  

 

Tot 17 april 2020 zal het indelen van de verlofdagen ten minste 2 dagen voor indeling 

aan de CCM bekend worden gemaakt. Vanaf 17 april 2020 zal het indelen van de 

verlofdagen ten minste 7 dagen voor indeling aan de CCM bekend worden gemaakt. 

 

Het inroosteren kan gebeuren voor en na publicatie van het rooster. Deze VE’s kunnen 

niet achteraf worden ingeroosterd. De verlofdagen zullen aan de vrije tijd worden 

ingedeeld. De dagen kunnen separaat of aaneengesloten worden ingeroosterd.   
 

Na inroosteren van de extra specifieke dagen zal een VE-saldo van minimaal 21 resteren 

(per 31 maart 2021 gebaseerd op verlofstand en parttime% per 1 april 2020). Indien 

minder dan 21 VE resteert dan worden minder verlofdagen/uren toegewezen, zodat de 

medewerker minimaal 21 VE aan niet ingeroosterde VE’s overhoudt.  

 

Om de cabinemedewerker in staat te stellen minimaal twee werkweken verlof op te 

nemen zegt Transavia toe dat cabinemedewerkers een voorschot kunnen nemen van 9 

VE op hun verlofsaldo van het boekjaar (2021/2022). 

 

Op de CCM die langer dan 6 maanden arbeidsongeschikt is op de ingangsdatum van de 

NOW-periode, is bovenstaande niet van toepassing.    
 

Indien er naar het oordeel van de leidinggevende onvoldoende gelegenheid is om de 

dagen in te roosteren gedurende bovenstaande periode, vervalt deze verplichting. Van 

onvoldoende gelegenheid is sprake indien de medewerker gedurende deze periode geen 

extra verlof kan opnemen, bv omdat sprake is van onbetaald verlof of als gevolg van 

vervangende werkzaamheden/nevenfuncties werkzaamheden moet verrichten of de CCM 

als gevolg van langdurig arbeidsongeschiktheid korter dan 6 maanden, geen verlof kan 

opnemen. De dagen waar wel voldoende gelegenheid is om in te plannen, worden wel 

ingeroosterd.  

 

 

Overige 

Reiskosten 

Met ingang van 1 april 2020 zal gedurende de periode dat geen commerciële 

vluchten worden uitgevoerd (de freeze-periode) de reiskostenvergoeding zoals 

opgenomen in bijlage 4 artikel 1 van de cao Transavia Cabinepersoneel komen te 

vervallen. Dit vanwege het feit dat er geen woon-werkverkeer plaatsvindt voor het 

uitvoeren van vluchtopdrachten. Reiskosten die gemaakt worden voor trainingen, 

uitvoeren van de nevenfuncties en dergelijke worden uitbetaald dan wel kunnen 

gedeclareerd worden. Uitgaande dat de freeze loopt tot en met 6 mei 2020 zal in de 

maand mei weer volledige reiskosten worden betaald. Wordt de freeze nog verder 

verlengd, dan zal in de maand mei ook geen reiskosten worden uitbetaald, dit mede 

vanwege fiscale regels waar Transavia aan gebonden is.  

 

Gedurende de periode dat als gevolg van bovenstaande de reiskostenvergoeding komt te 

vervallen, zal Transavia de eigen bijdrage voor de parkeerkosten zoals opgenomen in 

bijlage 4 artikel 4 van de cao Transavia Cabinepersoneel, voor haar rekening nemen. 

 

De reiskostenvergoeding en de routekosten komen enkel te vervallen indien Transavia 

met alle domeinen Grond en Vliegers, voor zover dit in het domein van toepassing is, de 

afspraak heeft gemaakt dat de routekostenvergoeding komt te vervallen en/of de 



 

  

 

reiskostenvergoeding komt te vervallen voor medewerkers die niet werken of thuis 

werken. 

 

Routekosten 

Met ingang van 1 april 2020 zal gedurende de periode dat geen commerciële 

vluchten worden uitgevoerd (de freeze-periode) de Routekostenvergoeding komen te 

vervallen.  Dit vanwege het feit dat er geen vluchtopdrachten worden uitgevoerd. Indien 

de freeze deels in een maand valt, worden de routekosten naar rato van die maand 

uitbetaald. 

 

Aldus overeengekomen te Schiphol en opgemaakt en getekend. 

 

 

Transavia Airlines C.V.  
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