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Geachte heren De Nooijer, Neelis, Van Boven en mevrouw Bruns, 
 
Op donderdag 19 maart 2020 hebben de zes vakbonden, te weten FNV Luchtvaart, FNV Transavia 
Cabine, VNC, CNV, NVLT en VNV, onderhandeld over een multilateraal pakket van maatregelen voor 
alle domeinen om de arbeidsvoorwaardelijke positie van werknemers en de toekomst van 
Transavia zoveel mogelijk veilig te stellen. 
 
Tijdens de start van het overleg is door alle vakbonden, te weten FNV Luchtvaart, FNV Transavia 
Cabine, VNC, CNV, NVLT en VNV, aangegeven dat het principeakkoord maatregelen Corona crisis 
zoals is afgesproken bij KLM, het uitgangspunt zou behoren te zijn voor het pakket voor het 
voltallige Transavia personeel. Gisterenavond laat heeft de heer van Boven zelf ook het voorstel 
gedaan om het multilaterale principeakkoord dat bij KLM is afgesloten, integraal over te nemen 
voor Transavia.  
 
Middels deze brief bevestigen FNV Luchtvaart, FNV Transavia Cabine, VNC, CNV en NVLT akkoord 
te gaan met dit voorstel, onder de nadrukkelijke voorwaarde dat - net zoals bij KLM - het 
principeakkoord (zonder verdere wijzingen, aanpassingen en/of aanvullingen) multilateraal 
wordt afgesproken voor de domeinen grond, cabine en cockpit. 
 
In de bijlage is de tekst van het integraal overgenomen KLM principeakkoord toegevoegd voor 
Transavia. In de integrale omzetting is het woord ‘KLM’ vervangen door ‘Transavia’ en zijn de 
volgende onderdelen die niet op Transavia van toepassing verwijderd: de ‘variabele beloning van 
de Directie en de Executives’, de ‘variabele beloning MSG’ en ‘OSG’. Naast de geschoonde versie is 
eveneens een versie met doorhalen toegevoegd, waarin u ziet dat de voorgenoemde onderdelen 
zijn verwijderd en de rest van het principeakkoord integraal is overgenomen. 
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Wij ontvangen graag zo snel mogelijk, uiterlijk 20 maart 2020 om 18.00 uur, van u de bevestiging 
dat VNV ook akkoord is met uw bod, zodat wij op het moment dat de vakbonden van alle domeinen 
instemmen met het principeakkoord, onze ledenraadplegingen over dit multilaterale akkoord nog 
dit weekend kunnen starten en de werknemers zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen bieden over 
hun arbeidsvoorwaardelijke situatie gedurende de komende maanden. 
 
Met vriendelijke groet, 
i/o 

 
 
B. Nelen  D. van der Geer  A. Visser  M. Wallaard  P. de Moor  
FNV Luchtvaart  FNV Transavia Cabine  VNC  CNV  NVLT  
  
 
 


