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Geachte mevrouw Bruns,  
 
Op 1 april 2022 zal de cao voor Transavia Cabinepersoneel verlopen.  
 
Transavia heeft het de afgelopen twee jaar zwaar te verduren gehad met het uitbreken van 
de coronacrisis en ondervindt hier momenteel nog steeds de naweeën van. Tijdens de 
afgelopen cao-ronde heeft de VNC haar verantwoordelijkheid genomen en meegewerkt aan 
de gemaakte afspraken die voortkwamen uit deze situatie en ingestemd met de cao.  
Het cabinepersoneel heeft met name het jaar 2021 als zwaar ervaren op het gebied van 
werkdruk en roosters. Dit alles heeft tot veel ontevredenheid geleid binnen het cabinekorps. 
De VNC heeft deze onderwerpen al meerdere malen met het management van Dienst 
Cabine besproken.  
 
De VNC heeft, zoals bij iedere cao-ronde, een uitvraag onder haar leden gedaan en daar 
zijn een flink aantal onderwerpen uitgekomen om de werkdruk te verminderen en de 
werksfeer te verbeteren.  
Gezien de situatie waarin het bedrijf verkeert, ziet het sectiebestuur in dat mogelijk niet alle 
punten direct gehonoreerd kunnen worden en daarom willen wij naast directe concrete 
afspraken ook afspraken voor de toekomst maken. Dit zijn afspraken die niet per direct in 
zullen gaan maar waarvoor wel concrete doelstellingen en een ingangsdatum moeten 
worden vastgelegd. Deze “afspraken voor de toekomst” zoals wij deze noemen kunt u 
verderop in de brief terugvinden.  
 
Looptijd en loonontwikkeling  
De VNC zet in op een looptijd van de cao van 2 jaar, te weten 1 april 2022 – 31 maart 2024.  
 
In het kader van loonsverhoging stelt VNC het volgende voor:  
- Per 1 april 2022 een verhoging met een inflatiecorrectie op basis van de CPI 
(consumentenprijsindex) met daarbovenop 1%, 
- Per 1 januari 2023 een verhoging met een inflatiecorrectie op basis van de CPI. 
 
De VNC wil ook graag een uitbreiding van het loongebouw. CA1 medewerkers hebben nu 
geen extra schaal, graag zien wij voor deze groep een uitbreiding. Tevens zou de VNC 
graag een toevoeging zien van treden behorende bij de functie van CA2 en Pursers.  



 

 
Staffel arbeidsvoorwaardelijke bijdrage 
Het modaal inkomen volgens Centraal Plan Bureau opnieuw vaststellen. 
 
Overige financiële componenten  
- Volledige betaling parkeerpassen door de werkgever  
- Voortzetten afspraak fiscale uitruil (bijlage 4) 
 
Werk en Rusttijdenregeling WRR  
- Burgermansweekend mogelijk maken 
- Standby-duty volledig laten meetellen in plaats van nu de helft 
- Vroeg/laat profiel mogelijk maken 
- CBM toevoegen aan de cao in combinatie met de -2/+2 regeling.  
- Achteruit roteren beperken in een werkweek.  
- Bewilligingscompensatie aanpassen naar 200% vrije tijd.  
 
Ouderenbeleid 
Bij de invoering van het automatisch indelingssysteem lijkt de huidige afspraak omtrent het 
ouderenbeleid omzeild te worden door de computer. Het ouderenbeleid is voor de VNC een 
belangrijk onderwerp en wij willen graag hernieuwde afspraken maken zodat de afspraak 
zoals deze bedoeld is wel de juiste uitvoering krijgt.  
 
Feel Fit For Your Future Budget 
Uit de enquête omtrent Individueel Keuze Budget is gebleken dat cabinemedewerkers 
behoefte hebben aan het volgen van opleidingen. Bij de grondorganisatie kan er gebruik 
gemaakt worden van een Feel Fit For Your Future budget en VNC zou dit ook graag willen 
inregelen voor cabinemedewerkers, met een soortgelijk budget als wat er bij de 
grondorganisatie wordt gehanteerd.  
 
Afspraken voor de toekomst 
Zoals in de inleiding is aangegeven zijn er een aantal onderwerpen die de VNC wil 
afspreken met een latere ingangsdatum gedurende deze cao.  
 
Financiële componenten: 
- Extra vergoeding werken in het weekend en/of op feestdagen. 
- Reiskosten aanpassen, gemiddeld aantal opkomsten verhogen.  
- Nevenfuncties moeten pensioen dragend worden, zeker de maandfuncties. 
 
WRR gerelateerd: 
- Lay-over bij langere werkdagen 
- Rust op buitenstation ook minimaal 12 uur 
- Dag definitie aanpassen naar 0.00 uur – 23.59 uur 
- Onderzoek verplaatsen begindag “deeltijd in blokken”  
- Het ruilen van vluchten/(vrije) deeltijddagen/ weekenddagen makkelijker maken. 
  



 

 
 
Mocht er tijdens het aankomende cao-overleg aanleiding toe zijn, dan behoudt de VNC zich 
het recht voor om met aanvullende en/of gewijzigde voorstellen te komen.  
 
De VNC wil tijdig - vóór het aflopen van de huidige cao - starten met de 
onderhandelingsgesprekken.  
 
In afwachting van uw reactie,  
 
met vriendelijke groet,  
Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC 
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