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Van de voorzitter;

Een roerig jaar komt weer ten einde. In deze 
laatste weken van dit jaar hebben we veel 
zaken om nog eens over na te denken.
Zowel binnen de NVLT als daarbuiten hebben 

zich ontwikkelingen voorgedaan die het overdenken 

waard zijn en die de basis vormen voor ons beleid en 

goede voornemens voor 2014.

Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van twee 

van onze bestuurders. Onze secretaris Ferry Laplooi 

heeft een combifunctie aanvaard binnen KLM line 

maintenance waardoor zijn tijdsbesteding in het 

gedrang kwam. Onze Martinair bestuurder Peter Hagen 

heeft Martinair verruilt voor een nieuwe uitdaging en 

kan dus als zodanig niet meer onze leden bij Martinair in 

het bestuur vertegenwoordigen. We hebben twee van 

onze MA kaderleden bereid gevonden zijn taken over te 

nemen. Dit is echter een tijdelijke situatie en we hopen 

op de jaarvergadering in maart een nieuwe bestuurder 

te kunnen voorstellen. Overigens zijn we nu al weer bijna 

twee jaar bezig om de erkenning bij Martinair binnen te 

halen maar dat lijkt nu gelukt te zijn. Op 28 november is 

de NVLT aangesloten bij het CAO overleg bij Martinair. 

In dit magazine lezen jullie daar meer over.

Bij de KLM zijn grote veranderingen gaande binnen de 

vliegtuigonderhoudsafdelingen. Teaming, Lead-GWK, 

������������ơ�ǡ���������������Ǥ���������������������
te noemen. Het doel is de organisatie weer competitief 

te maken t.o.v. de markt. Wij volgen deze bewegingen 

����������������������������ơ�����������������������
binnen het domein van de medezeggenschap liggen en 

dat wij daar weinig inbreng in hebben. We zien wel veel 

zaken langs komen waar  wij als NVLT jaren geleden 

al over gesproken hebben. De belangrijkste zijn wel 

functieperspectief en de omgekeerde piramidevorm van 

de organisatie. Ook die zaken worden nu geadresseerd 

binnen KLM.

Daarnaast was dit jaar het jaar van de pensioenen. 

Zowel landelijk als binnen de bedrijven waar wij actief 

zijn, zijn grote veranderingen op handen. Het moet 

allemaal later en minder als we Den Haag mogen 

geloven. Het is onze taak om de schade binnen 

acceptabele grenzen te houden. Ook 2014 zal een 

pensioenjaar gaan worden want de discussie is pas 

gestart. Aan het eind van dit jaar zijn we binnen drie 

bedrijven (transavia, CHC en Martinair) gestart met 

onderhandelingen voor nieuwe CAO’s.

Genoeg dus om ons druk over te maken. Of maken we 

ons te druk? Ik twijfel wel eens of er geen belangrijkere 

zaken zijn. Ook dit jaar zijn we bijvoorbeeld weer een 

�������Ƥ������������ǯ������������������������Ǥ���������ǡ����
jong en te plotseling. Misschien is het goed nog eens te 

denken aan de vergankelijkheid der dingen.

�������������������������Ƥ�������������������͚͙͘͜������
voorspoed en gezondheid en ook werk toe. 

Ron Scherft
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NVLT en UOV/MHP
In 2010 heeft de NVLT aansluiting gezocht bij een koepelorganisatie. Dat werd toen de Unie 

�������Ƣ�������������������Ǥ��������������������������������������������ȋ���������������

������������������������������ȌǤ���������������������������������������������������������

��������������	������������������������������������������ȋ���ȌǤ����������������������������

��������������������������������Ǣ����ǡ�����ǡ�����������	Ǥ����������������	�������������

�������������������������������������������������������������Ƣ�����������������������������

aangesloten.

In 2012 heeft de Unie, die was aangesloten bij de UOV, 

haar lidmaatschap opgezegd en is daardoor niet alleen 

uit de UOV getreden maar ook uit de MHP en daarmee 

uit de Nederlandse politieke arena (SER).

In juni van dit jaar werden wij op de ledenraad van de 

UOV verrast door het UOV bestuur. Er bleek onvrede 

te bestaan over de invulling van het MHP lidmaatschap 

en vervelender, onvrede over het functioneren van het 

MHP bestuur. 

Het UOV bestuur stelde ons de vraag of wij akkoord 

konden gaan met het verlaten van de MHP en bij 

het bestuur de opdracht wilden neerleggen om te 

onderzoeken of er alternatieven zijn en hoe we onze 

invloed in Den Haag zouden kunnen behouden. De lid-

organisaties hebben het bestuur  toestemming voor 

gegeven om een onderzoek te starten en ook om het 

MHP lidmaatschap pro forma op te zeggen. (Het vinden 

van het alternatief was daarmee bepalend voor het 

��Ƥ����������������������������������������Ȍ

Op 17 oktober heeft het UOV bestuur in een tussentijds 

ledenraad haar plannen gepresenteerd. De eerste 

verrassing was dat de voorzitter van De Unie in de 

vergadering aanwezig was zonder dat dit van te voren 

was aangekondigd. De Unie heeft de intentie opnieuw 

bij de UOV aan te sluiten echter daar zijn wel een aantal 

voorwaarden aan verbonden.

De Unie is het afgelopen jaar op zoek geweest naar 

een manier om haar invloed in  de SER terug te krijgen. 

Zij hebben daartoe contact gezocht met andere 

vakcentrales CNV en FNV en hebben uiteindelijk met 

de CNV een intentie afgesproken om De Unie toe te 

laten treden tot de vakcentrale CNV. De Unie doet dit 

het liefst samen met de UOV en de daarbij aangesloten 

bonden hetgeen ook de reden is dat ze een verzoek tot 

toetreding heeft ingediend bij de UOV.

Beide onderdelen zijn op 17 oktober aan de lid bonden 

voorgelegd. Er moet dus gestemd worden op de 

toetreding van De Unie tot de UOV en het tweede punt 

is, willen wij dan toetreden tot een vakcentrale die 

vanuit de CNV en Unie ontstaat?

Het bestuur van de NVLT heeft zich uitgebreid beraden 

over dit voorstel. We hebben de voor-en nadelen van 

toetreden tot de CNV-UOV vakcentrale tegen elkaar 

afgewogen en een eensluidend standpunt ingenomen. 

Ook hebben wij de lijn uitgezet voor de toekomst.

Op 4 december hebben wij de ledenraad, en daarmee 

het bestuur van UOV en De Unie het volgende laten 

weten;        

 Door de goede samenwerking die wij hebben met 
De Unie bij de verschillende bedrijven, onthouden wij ons 
van stemming waar het gaat om toetreden van De Unie 
tot de UOV.

Op het tweede onderdeel hebben wij tegen 

gestemd. De NVLT ziet geen voordeel in een 

samenwerkingsverband met de CNV. De nieuwe 

vakcentrale CNV-UOV heeft geen lidbonden die actief 

zijn in de luchtvaart zodat we binnen dat domein geen 

samenwerkingen kunnen aangaan. Verder weten wij 

niet of een nieuwe vakcentrale CNV-UOV invloed 

in de politiek gaat krijgen anders dan via de huidige 

vakcentrale CNV.

Dit betekent dat wij ons lidmaatschap van de UOV 

hebben opgezegd. De komende tijd zullen we 

gebruiken om ons zelf te ‘ontvlechten’ en (tijdelijke) 

afspraken met De Unie te maken over b.v. CHC en de 

vertegenwoordiging aldaar maar ook over de inzet van 

onderhandelaars. Op drie tafels, te weten, Transavia, 

Martinair en CHC word op dit moment onderhandeld 

over een nieuwe CAO. Wij hechten zeer aan continuïteit 

in die onderhandelingen.

Daarnaast overwegen wij om een directe aansluiting 

bij de MHP aangaan. De MHP kent verschillende 

luchtvaart gerelateerde vakbonden als VNV, VHKP, VPS 

en Luchtverkeersleiders. Wij zullen ons meer op ons 

plaats voelen binnen samenwerkingsverbanden met die 

bonden dan binnen een CNV-UOV verband.

Wij zullen jullie in de komende tijd middels 

�����������������ƪ���������������������������������
ontwikkelingen

Ron Scherft.
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Toch heeft het nog tot juli 2013 geduurd voordat 

Martinair uitsprak tot erkenning te willen overgaan 

op basis van het aantal leden. Er was echter een 

probleem ontstaan (in de ogen van Martinair) dat 

onmiddellijke erkenning in de weg stond. Martinair was 

bang dat het nieuwe Regional Jet Centre van Martinair 

wegens de aard van het werk onder de algemeen 

verbindendverklaring van de Metalelektro CAO zou 

moeten vallen. Als dat het geval zou zijn is de rol van 

de NVLT bij Martinair op CAO gebied uitgespeeld 

en kunnen wij alleen nog in de marges van intern en 

individueel overleg een rolletje spelen.

Op dit moment zijn wij ondanks dat we nog niet 

erkent zijn bij het RJC Martinair wel gestart met de 

onderhandelingen voor een nieuwe CAO. Buiten de 

inhoudelijke voorstellen speelt een belangrijke factor 

mee in de onderhandelingen. Waar brengen we de 

arbeidsvoorwaarden onder. Wordt dat een eigen RJC 

CAO, een aangepaste Martinair CAO of brengen we de 

medewerkers onder binnen de KLM zoals dat is gedaan 

met Martinair medewerkers die al eerder overgingen 

naar KLM. Op het moment dat ik dit schrijf zijn er 

gesprekken gaande over de mogelijke scenario’s en kan 

ik nu geen uitsluitsel geven over de uitkomst.

Ondertussen gaan wij gewoon door met de 

onderhandelingen. Omdat de uitnodiging om deel te 

nemen aan het overleg één dag voor aanvang van de 

onderhandelingen  bij ons binnen kwam zullen wij de 

voorstellen nog tijdens de onderhandelingen indienen, 

Wij zullen dit voor 19 december doen want dan is de 

tweede ronde gepland.

Op dit moment wordt gesproken over pensioenen en 

een aantal basis voorwaarden zonder nog op de inhoud 

van de voorstellen te zijn ingegaan. Wij zijn er een 

groot voorstander van om de RJC medewerkers onder 

te brengen in een KLM dienstverband. Daarbij zeggen 

we overigens niet dat ook de KLM CAO dan ook direct 

van toepassing zou moeten zijn maar komen we wel 

tegemoet aan de vraag om zekerheid. In onze optiek 

zouden de medewerkers per 1 januari a.s. bij de KLM in 

dienst moeten treden. Ook hebben we voorgesteld om 

de RJC medewerkers per 1 januari 2015 op te nemen in 

het KLM pensioenfonds. Ondertussen moet het huidige 

contract dan verlengt worden met 1 jaar. Wij zullen de 

maand december gebruiken om hier ook met KLM over 

te praten. Zij zijn immers de ontvangende partij. Wij 

zullen sterk aandringen op een gelijkwaardige regeling. 

Gelijkwaardig aan de regeling zoals die geldt voor het 

Martinair personeel dat al eerder is overgegaan naar 

KLM. 

Met deze ontwikkelingen zijn we weer een stap verder 

in de goede richting. We hopen onze leden bij het RJC 

Martinair voorgoed te kunnen vertegenwoordigen 

en hen op termijn op een gelijkwaardig niveau van 

arbeidsvoorwaarden te kunnen brengen als KLM en 

Transavia.

Ron Scherft

Het is nu bijna twee jaar geleden dat de NVLT erkenning als CAO partij aanvroeg bij Martinair. 

$DQOHLGLQJ�ZDV�HHQ�À�LQNH�DDQZDV�YDQ�OHGHQ�GLH�]RGDQLJ�ZDV�GDW�ZLM�YRQGHQ�GDW�0DUWLQDLU�QLHW�PHHU�

NRQ�RQWNHQQHQ�GDW�GH�UHSUHVHQWDWLYLWHLW�]RGDQLJ�ZDV�GDW�]H�WRW�HUNHQQLQJ�PRHVWHQ�RYHUJDDQ�

Martinair - erkend of niet.............. 
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Het jaar 2013 zit er weer bijna op en we kijken even over 

onze schouder naar het afgelopen jaar.

2013 was het jaar waarin we wederom een aantal 

collega’s zagen vertrekken maar ook het jaar waarin 

we nieuwe collega’s hebben mogen begroeten. Zeker 

binnen de technische dienst hebben we een aantal 

verschuivingen gezien. GWK’s gingen en monteurs 

zagen we erbij komen. De druk op de GWK’s is dus wel 

wat toegenomen maar de monteurs zijn inmiddels goed 

ingewerkt en nu vormt men een goed geheel.

Niet alleen binnen het  personeelsbestand hebben we 

een vernieuwing gezien maar ook in het administratie 

systeem. Het al oude Helisoft en Sourse one zijn 

vervangen door AMOS, onze Martinair collega’s wel 

bekend.  Waar de introductie in eerste instantie op een 

regelrechte nachtmerrie dreigde uit te lopen is het nu, 

door de inzet van heel veel personeel en deskundigheid 

van alle medewerkers, inmiddels omgebogen in een 

systeem dat werkbaar is in de dagelijkse operatie. 

CHC is bezig om AMOS wereld wijd in te voeren en 

met enige trots mogen we wel zeggen dat Den Helder 

de primeur had van de parallel run Helisoft / AMOS. 

Inmiddels draaien alle AW139’s in AMOS en zal de S92 

spoedig volgen waardoor alleen de EC155 nog overblijft 

in Helisoft.  2014 zal waarschijnlijk het jaar worden waar 

alle type helikopters overgaan naar AMOS.

Ook de vloot heeft een vernieuwing ondergaan. 

Inmiddels vliegen we met 6 AW139’s, 2 EC155’s en 1 S92. 

1 AW139 zal terug keren naar de fabriek en daarvoor 

in de plaats zullen we 2 spiksplinternieuwe  AW139’s 

ontvangen. 

�����������͚͙͛͘��������������������������ƪ����Ǥ�
Op 4 december zijn wij eindelijk begonnen met de 

onderhandelingen over de nieuwe CAO. Is er dan verder 

helemaal niks gebeurt op het CAO vlak? Nee, achter 

de schermen zijn er al info sessies gehouden tussen de 

vakbonden en CHC met betrekking tot het pensioen. 

De NVLT is hier niet rechtstreeks bij betrokken maar 

wel via een samenwerkingsverband met De Unie. NVLT 

leden zijn geassocieerde leden van De Unie geworden 

en hebben dan straks ook gewoon stemrecht over 

de nieuwe CAO. Onze onderhandelaar is een goede 

bekende van NVLT, namelijk Huug Brinkers. Huug 

is tevens de NVLT onderhandelaar  bij transavia en 

Martinair. Inmiddels hebben we een goed contact 

met Huug en verloopt de samenwerking soepel.  Ons 

onderhandelingsteam is er klaar voor.

Ook binnen het management van CHC heeft er dit 

jaar weer de nodige verschuivingen plaats gevonden. 

De ene base manager ging, de andere kwam. Ook 

bij HR en Flight Ops hebben we een stoelendans 

gezien. De QA manager heeft aangegeven een stapje 

terug te willen doen zodat we ook daar eerdaags een 

nieuw gezicht zullen zien. Begin 2014 zal, na enige 

van tijd afwezigheid, de technische dienst weer een 

Maintenance Manager hebben en daarmee is het 

management team van CHC weer op volle sterkte. Ik  

wens ze heel veel sterkte en wijsheid toe in 2014. 

Ook de relatie met CHC lijkt in 2013 veranderd te zijn. 

Stonden NVLT en CHC een paar jaar geleden nog 

tegenover elkaar bij de rechtbank om er voor te zorgen 

�������������������������������������������Ƥ�������
vriendelijk mochten verrekenen, nu heeft CHC voor 

het eerst toestemming gegeven om de contributie te 

verrekenen. Ik zou willen zeggen een mooie gebaar van 

CHC zo vlak voor de start van de CAO onderhandelingen 

en een nieuwe start in de relatie NVLT – CHC waarbij ik 

de hoop uitspreek dat we, via de huidige constructie met 

de Unie, nog jaren plezierig zullen samen werken.

Verder wens ik iedereen het allerbeste en een zeer veilig 

2014. 

Niels van Roon

IN 2013
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Transavia wederom in 
zwaar weer
Op 18 november 2013 zijn de vakbonden 

���������������������������������������Ʀ����������
Periodiek Beraad wat een samenkomst is tussen de 

Transavia directie en de externe partijen.

De bonden worden daar door de directie onderleiding 

van de heer ten Brink (algemeen directeur Transavia)

uitgebreid geïnformeerd over de huidige positie van 

het bedrijf en de te varen koers in de toekomst. De 

directie van Transavia kwam daar met slecht nieuws. 

2013 zal zoals het er op 18 november uit zag afstevenen 

op een slecht boek jaar. Zoals de heer ten Brink het zelf 

formuleerde sluit Transavia het jaar 2013 af met een zeer 

bedroevend resultaat wat neer komt op het op een na 

slechtste boekjaar in de geschiedenis van Transavia.

Zonder alle alarm bellen te laten rinkelen, blijft de 

algemeen directeur positief. De slechte resultaten 

worden met name veroorzaakt door het uitbetalen van 

EU-claims, faillissement van OAD en geen of weinig 

productie naar Egypte.

Vooral het uitbetalen van de EU-claims is iets wat zeer 

�������������������Ƥ�����´���������������������������Ǥ�
Transavia heeft aangegeven hier een nieuwe koers in 

te willen gaan varen. Transavia gaat niet meer alles 

gerechtelijk aanvechten maar gaat haar klanten hier 

rechtstreeks over benaderen wat zeer veel kosten zal 

gaan schelen. 

De NVLT hoopt dat de druk niet bij de technici van 

Transavia komt te liggen. De NVLT is van mening dat 

������������
�������������������´��������������
ervaren in hun te nemen beslissingen welke direct een 

gevolg kunnen hebben voor het uitbetalen van de EU-

claims. De vliegveiligheid prefereert altijd boven het 

��������´�������Ǥ����������������������������������������
als zodanig zo gaat ervaren dan wil de NVLT dit graag 

horen en zal dit met Transavia gaan bespreken.

De heer ten Brink liet tijdens de mededeling van het 

slechte nieuws wel weten dat hij naar de toekomst toe 

positief gestemd is en voor 2014 een kleine plus in de 

boeken durft te zetten.

Ook Transavia Frankrijk doet het, na een positief 

resultaat in 2012, minder als verwacht. Transavia 

Frankrijk zal ook 2013 met verlies afsluiten. 

Een zorgelijke situatie en ook tegelijk een indicator 

voor het bedrijf is het zieke verzuim wat in 2013 sterk 

is gestegen. Transavia en de bonden zien in dat dit niet 

wenselijk is. De bonden hebben aan Transavia gevraagd 

om uitleg over deze stijging van het ziekte verzuim.

De heer ten Brink gaf tot slot aan dat hij rust & zuurstof 

in de organisatie wilde gaan brengen om zo onder 

andere het ziekteverzuim, de werkdruk en eventueel 

werknemersontevredenheid onder het personeel weg 

wil nemen. Mooi streven voor 2014.

 CAO onderhandelingen 2013
In de schaduw van de slechte resultaten van Transavia 

over het jaar 2013 hebben we de belangrijke taak 

om bij Transavia een nieuw Cao af te sluiten. We zijn 

hiervoor tot op heden drie maal samengekomen maar 

de onderhandelingen lopen, zoals jullie reeds eerder is 

medegedeeld in een nieuwsbrief, stroef.

Transavia heeft vanaf de eerste dag het doel een CAO 

af te spreken welke het boekjaar 2014 niet zal belasten. 

Men wil net als bij de KLM een nullijn afspreken. Op zich 

begrijpelijk, echter is er wel in 2013 een productiviteitsslag 

behaald waar veel bedrijven van dromen. De NVLT is 

dan ook van mening dat Transavia hier wel degelijk een 

loonsverhoging in wat voor vorm dan ook tegenover mag 

zetten.

Transavia is op 22 november gekomen met een integraal 

voorstel waar we jullie al over hebben geïnformeerd. 

In dit voorstel van Transavia heeft men veel van de 

voorstellen van de NVLT gehonoreerd echter ontbreekt 

een belangrijke factor en dat is een loonsverhoging wat 

het koopkrachtverlies iets verzacht.

               Actualisatie van de WDT 

Iets waar de NVLT in 2013 veel tijd in heeft gestoken is 

het deelnemen namens de vakbonden in de werkgroep 

actualisatie WDT.  Dit was nog een voortvloeisel uit de 

Cao onderhandelingen van 2012 waarin Transavia dit 

punt naar voren bracht en de haalbaarheid uitgewerkt 

wilde zien in een werkgroep. 

In 2013 hebben we in diverse meetings Transavia 

proberen te helpen de actualisatie inzichtelijk te 

maken. De werkgroep komt er langzaam achter dat het 

actualiseren een lastig onderwerp is en wat moeilijk 

gedragen wordt onder het personeel. Draagvlak is voor 

de NVLT erg belangrijk. Als er geen draagvlak is onder 

de leden van de NVLT dan is het invoeren voor de NVLT 

een NO-GO. 

De werkgroep zal eerdaags met een advies komen en 

de vakbonden moeten dit daarna  nog goedkeuren. De 

vakbonden hebben hierin dus een belangrijke stem. Zo 

zie je maar dat aangesloten zijn bij een vakbond zeer 

belangrijk is.
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����Ƥ�����
Net als het actualiseren van de WDT is 

het onderzoeken of het invoeren van een 

����Ƥ����������������������������������Ǥ�
Dit is een voortvloeisel uit de CAO 

onderhandelingen van 2012. De NVLT 

heeft ook hier namens de grondbonden 

aan deelgenomen in een werkgroep 

welke een rapport heeft opgemaakt of 

������������������������Ƥ������������
voeren bij Transavia.

��������Ƥ�������������������������
dat je bruto geld netto kan laten 

����������������Ƥ������������������Ǥ�
Je moet het zien als een jaarlijkse 

spaarpot van bruto geld gevuld 

met bijvoorbeeld je vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering, winstuitkering, 

WDT etc etc.

�������Ƥ���������������������������������������������
����Ƥ���ǡ�����������ǡ���������Ǥ����Ǥ������Ǥ������������
hieruit je extra reiskosten boven de 70 km declareren en 

�������������������������Ƥ����������Ǥ������������������
we al echter is het dan geautomatiseerd.

Tevens kan je ervoor kiezen het spaarpotje maandelijks 

in 12 gelijke delen te laten uitkeren. Je krijgt dan je 

vakantiegeld niet meer in 1x uitbetaald maar krijg je dat 

er maandelijks bij. 

Op zich een mooi systeem omdat je het zelf kan 

inregelen. Als je het bij het oude wilt laten behoort dat 

ook tot de mogelijkheden.

De bonden hadden het idee dat Transavia dit 

afgeronde voorstel zou inbrengen in de huidige CAO 

onderhandelingen maar dat heeft Transavia echter niet 

������Ǥ���������������������������Ƥ�����´�����������
geweest zijn.

�����������͚͙͘͜
De afgelopen maanden hebben Transavia en de 

Grondbonden (NVLT, FNV, Unie en CNV) overleg 

�����������������������������Ƥ���������������
de pensioenregeling in 2014. Aanleiding is dat de 

wetgeving rond pensioenen verandert vanaf 1 januari 

2014. 

In 2014 zal op de pensioenrichtleeftijd (rekenleeftijd) 

����͞͝������͟͞�������������������Ƥ�����������������
opbouwpercentage van maximaal 2,15% voor 

middelloonregelingen en maximaal 1,9% voor 

eindloonregelingen. CAO-partijen hebben afgesproken 

dat deze pensioenrichtleeftijd vanaf 1 januari 2014 naar 

67 jaar gaat. De opbouwpercentages van de pensioenen 

en de pensioenpremies wijzigen niet. Pensioen werd 

tot nu toe opgebouwd tot de eerste dag van de maand 

dat de medewerker 65 werd. Vanaf 2014 geldt dat deze 

wordt opgebouwd tot de datum waarop de AOW-

gerechtigde leeftijd wordt bereikt. Dit is ook de uiterste 

datum waarop een medewerker met ‘pensioenontslag’ 

gaat. 

De afspraken gelden voor het jaar 2014. Gelet op de 

voortdurende onzekerheid rond de pensioenwetgeving 

vanaf 2015 zullen CAO-partijen in 2014 het overleg 

over structurele aanpassing van de pensioenregeling 

voortzetten.

Peter de Moor
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Professionaliteit 

E�����������������������������ǡ����������
verstaat men er nu onder.
In de statuten van de NVLT staat bij Artikel 2.1. 

‘Doelstellingen’ o.a. aangegeven:

De vereniging heeft tot doel het behartigen van 

de persoonlijke en groepsbelangen van de leden. 

De vereniging tracht dit 

doel langs wettige weg te 

verwezenlijken door:

Het bevorderen van 
de luchtwaardigheid  
en vliegveiligheid van 
verkeersvliegtuigen 
door het stimuleren 
enuitdragen van 
professionaliteit van haar 
leden.

Volgens de NVLT is ‘professionaliteit’ onlosmakelijk 

verbonden met het beroep van grondwerktuigkundige.

Het zal toch geen verrassing zijn dat de grondwerk-

tuigkundige er te alle tijden naar streeft om op een 

kwalitatief goede en deskundige manier zijn beroep 

weet uit te oefenen.Professionaliteit omvat een 

verscheidenheid aan speerpunten en eigenschappen:

Ȉ� vakkennis
Ȉ� collegialiteit
Ȉ� representativiteit
Ȉ� �������������������Ƥ���������������������������
Ȉ� gericht werken aan succes
Ȉ� streven naar perfectie en kwaliteit
Ȉ� service gericht.
Ȉ� Heeft een erkende marktwaarde en 

passie voor zijn vak. 

Professionaliteit is goed voor werkgevers en 

werknemers. Hogere klant- en medewerkertevreden-

heid, betere prestaties, hogere betrokkenheid bij 

het werk, voorsprong op de concurrenten zullen 

hiervan het resultaat zijn. Professionaliteit en 

het verder ontwikkelen van professionals is een 

cruciaal arbeidsmarktinstrument dat de markt- en 

arbeidsmarktpositie van 

organisaties en sectoren 

��Ã�������Ǥ��������´��������
duurzame toegevoegde 

waarde via professionalisering 

is een aantrekkelijk 

antwoord op de huidige 

arbeidsmarkt ontwikkeling. 

Deze ontwikkeling komt 

de kwaliteit ten-goede. 

De NVLT stimuleerd deze 

professionaliteit door haar leden te informeren 

over allerlei luchtvaart gerelateerde zaken zoals; 

nieuwe regelgeving, procedures, thema avonden, 

veiligheids zaken. De kader-vergaderingen met 

bestuur en kaderleden dragen mede ook bij aan de 

professionalisering van de grondwerktuigkundigen, 

immers de medezeggenschap heeft grote invloed 

in de bedrijven. De onderhoud-bedrijven zouden 

naar onze mening ook moeten bijdragen aan de 

professionaliteit van haar grondwerktuigkundigen, 

�������Ƥ��������������������������������������Ǥ�����
goed voorbeeld hiervan zijn de stappen die de KLM 

E/M hier omtrent heeft ondernomen. Zij hebben 

enkele jaren geleden het ‘Rapport Muller’ waarin de 

positie van de grondwerktuigkundigen in het bedrijf 

werd neergezet en de daarop volgende sessies 

‘juridische verantwoordelijkheid’ voor de 

��������������ơ� ���Ã�����������Ǥ����������������
van uniformen, Ipad’s en mobieltjes voor de 

grondwerktuigkundigen op line maintenance 

KLM zijn een goede stap in de professionele 

��������Ǥ����Ƥ������´�������������������������
onderhoudbedrijven d.m.v de Part-66 Aircraft 

Maintenance Licence en type bevoegdheid 

vergoeding geven aan dat ‘professionalisering 

van de grondwerktuigkundigen hen zeker wat 

waard mag zijn!              

���������������Ǥ
Weten waar je voor staat, eigenwijze keuzes 

maken, representatief zijn, commercieel 

��´�������������ǡ�����Ǯ���ǯ�������������
nodig is, je eigen professionele ruimte 

���´���ǡ����������������������������������ǡ�
������������������������������Ǯ�������Ƥ����ǯ�
uitdragen.

Het bestuur

���������������Ǥ
Weten waar je voor staat, eigenwijze keuzes 

maken, representatief zijn, commercieel 

��´�������������ǡ�����Ǯ���ǯ�������������������
��ǡ����������������������������������´���ǡ�
dwing aanzien af door uitstraling, jezelf blijven 

���������������Ǯ�������Ƥ����ǯ����������Ǥ�
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I
n de Europese verordening No 2042/2003, de zgn. 

'Parts' komt het woord ‘ensure’ met grote regelmaat 

voor.       

Een mooi voorbeeld is te vinden in Part-145.A.30:

145.A.30(1)(i) Personnel requirements   
�͙������͚������������ơ��������������������������������
tasks or inspections have been carried out to the required 
���������������������������������������������ơ������������
�����Ƥ��������������������������Ǥ

Formele Nederlandse vertaling

 145.A.30(1)(i) Vereisten inzake personeel 
Ondersteunend personeel van Categorie B1 en B2 dient 
te waarborgen dat alle relevante taken of inspecties 
overeenkomstig de vereiste norm zijn uitgevoerd voordat 
�����Ƥ������������������������������������������������
vrijgave voor gebruik afgeeft.

  

���������������������������������������Ǯ�����������ơǯ�
uitgevoerde onderhoudstaken of inspecties in base 

maintenance moet zeker stellen en waarborgen. De 

�����������ơ�����ensured heeft in de zin van kwaliteit en 

veiligheid een zekerstellende rol voor werkzaamheden 

die door een competent mechanic of door hem zelf zijn 

uitgevoerd.

Ter verduidelijking met ‘ondersteunend personeel’ 

wordt bedoeld een B1 of B2 welke werkzaam zijn in 

een werkomgeving voor groot onderhoud die niet 

���������������������������Ƥ��������������������
������Ǥ��Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǯ�����������ơǯ�����������ǡ�����������
of zij zijn/haar zekerstellende rol over de uitgevoerde 

relevante werkzaamheden heeft verricht, deze te 

�����������������������ȋ����������Ȍ�����Ǧ�ơ�������
(electronic) onderhoudsdocumentatie.

 

‘To ensure’: betekent in het Nederlands; “zeker stellen - 
waarborgen”.

GM2 145.A.48 (c) Performance of maintenance

���Ǯ����Ǧ�ơǯ�����������������������������������������
performing or supervising the work, that the task or group 
of tasks has been correctly performed.

 Het vrijgeven van een vliegtuig na onderhoud is een 

������������Ƥ���������������������������������������
���ơǤ����������������������������������������������
������������������������ơ���������������������������
���ơ��������������������������������������������Ǥ����
Inspectie Leefomgeving en Transport ( ILT) en het 

onderhoudsbedrijf bepalen welke onderhoudstaken 

en inspecties onder de noemer ‘relevant’ vallen. Deze 

afspraken behoren naar de mening van de NVLT voor 

����������������������������ơ����������������������
Exposition Manual (MOE) inzichtelijk gemaakt te 

worden. Op deze manier worden onduidelijkheden en 

of discrepanties vermeden en dus onveilige situaties 

voorkomen.  

 

Waarborging criteria van zekerstellende rol voor 
��������������ơǣ     

De NVLT is van mening dat de basis uit “Rapport Muller” 

(2003, te vinden op de NVLT site) welke destijds door de 

KLM in het kader van ‘TD knapt’ t op’ was geïnitieerd 

van toepassing is.

 

����������������������������������������ơ���������
minimaal te voldoen aan de volgende eisen:  

Ȉ� ���������������������������������������� �
 daartoe bevoegde medewerkers

Ȉ� ����������������������������������������������
 geldende procedures

Ȉ� ����������������������������������������� �
 juiste handboeken en gereedschappen

Ȉ� ����������������������������������������� �
 juiste materialen en onderdelen.

Ȉ� ���������������������������������ǲ�������� �
 required standard”.

 

To be ‘ensured’ or to not 
to be ‘ensured’ that is the 
question.



10

Het is naar de mening van de NVLT de 

���������������������������������������ơ� ��������
op wat voor een manier hij of zij met deze criteria 

������Ǥ��Ǥ�Ǥ�Ǥ�����Ƣ� ��������������������������������ǡ�
omstandigheden, moeilijkheidsgraad en relatie van de 

��������������ơ� �������������������������Ǥ

 Het zal duidelijk zijn dat wanneer er niet 

voldaan kan worden aan één van deze criteria 

dat de onderhoudstaken niet zeker 

gesteld kunnen worden. (not to be 

�������ȌǤ��������Ǧ�ơ� ���������
niet afgegeven kunnen gaan 

worden.

 De regelving geeft aan 

dat de zekerstellende rol 

voor de B1 en voor de 

B2 van toepassing is, de 

scope van de B1 en de B2 is 

bepalend voor de mate 

waarin de de support 

���ơ� ��������Ǥ��Ǥ�Ǥ�Ǥ����
�����������ơ� ��͙�����͚�������
alleen  werkzaamheden zeker 

stellen die onder zijn scope 

van autorisatie vallen.  Kijkend 

naar de grote scope overlap tussen 

de B1 en B2 kan het dus voorkomen 

dat veel werkzaamheden door door een B1 en of 

een B2 zeker gesteld kunnen worden.  Omdat de 

regelgeving niet aangeeft hoe de bedrijven dit zouden 

moeten gaan invullen is het aan het ILT om te bepalen 

wat dan wel de mogelijkheden zouden kunnen zijn.

�����±ǣ
‘Ensure’ word niet voor niets in de huidige regel-

geving gebruikt, in voorgaande jaren werden de 

�������Ǯ�����Ƥ���ǯ�ȋ��������Ȍ�����������Ǯ����Ƥ���ǯ�
(gecontroleerd) gebruikt. Deze termen werden 

qua waarborging van het veiligheidsnivo te zwak 

gevonden, vandaar het woord ‘ensure’ wat meer 

��������������������������������������ơ�Ǥ���
 Waarschijnlijk overbodig om te vermelden 

maar de NVLT wil er op wijzen 

�����������Ǧ�ơ� �������������������
worden als de support 

���ơ� ��������������������
zekerstellende rol over de 

uitgevoerde werkzaamheden 

heeft uitgevoerd. Het 

vooraf verantwoorden 

van werkzaamheden 

die nog niet of niet zijn 

uitgevoerd zijn een 

����Ɵ� �������������������
��������������Ƥ�������

‘opzet’. De NVLT maakt 

zich geen zorgen over 

het feit dat dergelijke 

handelingen zouden kunnen 

ontstaan en is van mening dat 

men vanuit de professie van 'support 

���ơ� ̹�������������������������
verantwoordelijkheden zijn.

Vandaar de redenering:'zekerstellen' of niet 

'zekergesteld'.

 

Dus: Neem Je Verantwoordelijkheid

To be‘ensured’ or to not to be ‘ensured’

van autorisatie vallen.  Kijkend 

naar de grote scope overlap tussen 

de B1 en B2 kan het dus voorkomen 

dat veel werkzaamheden door door een B1 en of 

Waarschijnlijk overbodig om te vermelden 

maar de NVLT wil er op wijzen 

�����������Ǧ�ơ� �������������������
worden als de support 

���ơ� ��������������������
zekerstellende rol over de 

uitgevoerde werkzaamheden 

heeft uitgevoerd. Het 

die nog niet of niet zijn 

uitgevoerd zijn een 

‘opzet’. De NVLT maakt 

zich geen zorgen over 

het feit dat dergelijke 

handelingen zouden kunnen 

ontstaan en is van mening dat 

men vanuit de professie van 'support 

���ơ� ̹�������������������������
verantwoordelijkheden zijn.

voldaan kan worden aan één van deze criteria 

dat de onderhoudstaken niet zeker 

gesteld kunnen worden. (not to be 
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In het NVLT magazine uitgave winter 2012 is door 

ons uitgebreid een uitleg gegeven over wat de 

consequenties zouden kunnen zijn en waaraan men 

moet voldoen om op de beschermde gebieden (SRA 

security restricted area’s) op Schiphol te mogen 

werken. De ‘Verklaring van geen bezwaar’ VGB 

is één van de hoofdvoorwaarden voor de afgifte 

van de zgn. Schipholpas, formeel genoemd de 

��������������������������ǡ��������Ƣ�������������
bevoegdheden toegang geeft op de SRA. Het wel of 

niet verkrijgen van een VGB betekend in vele gevallen; 

het wel hebben en behouden van werk of niet! Al met al 

een zeer ingrijpende bijkomstigheid voor betrokkenen 

en hun familie. Bovendien kunnen werkgevers in 

problemen geraken doordat haar personeel welke 

geen VGB meer heeft niet meer op de SRA hun 

werkzaamheden kunnen uitvoeren. Dat is dan ook de 

reden dat de NVLT grote waarde hecht aan de integriteit 

van de verantwoordelijke instantie die belast is met 

de afgifte van het VGB. Dat werknemers werkzaam 

op de SRA van Schiphol volgens Justitie een zgn. 

vertrouwensfunctie bekleden is voor ons te begrijpen. 

Gelet op het maatschappelijk belang van Schiphol en 

de huidige angst voor terroristische activiteiten is het 

ons duidelijk dat aan deze vertrouwensfunctie zware 

eisen gesteld moeten worden. De NVLT is dus van 

mening dat er geen enkel onderscheid mag en kan 

worden gemaakt tussen werknemers die werkzaam zijn 

op de SRA van Schiphol. Volgens de huidige Europese 

regelgeving heeft een ieder die werkzaam is op de SRA 

een vertrouwensfunctie en in dient dus in het bezit te 

zijn van een VGB. 

Helaas wat blijkt; Justitie heeft een andere mening over 

het feit wie nu wel of niet in het bezit van een VGB moet 

zijn op de SRA. Volgens Justitie is een ‘Verklaring van 

geen bezwaar’ niet voor alle werknemers werkzaam op 

de SRA Schiphol “noodzakelijk”.

Het VGB is geïntroduceerd om de risico’s voor openbare 

orde en veiligheid op de luchthaven te minimaliseren. 

Omdat er door ons vraagtekens gezet zijn bij het 

waarborgen van deze openbare orde en veiligheid 

op Schiphol is onderstaande vraag door de NVLT aan 

de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 

Veiligheid NTCV Ministerie van Veiligheid en Justitie 

gesteld. 

“De grote veiligheidsvraag is nu: 

Elke dag komen en vertrekken van Schiphol er 

vele honderden vliegtuigen van buitenlandse 

luchtvaartmaatschappijen, deze vliegtuigen worden 

allemaal verplicht voorafgaande vlucht technisch 

geïnspecteerd. Deze inspectie wordt in de meeste 

gevallen uitgevoerd door de bemanning (gezagvoerder 

en of co-pilot) van het buitenlandse vliegtuig. Deze 

bemanning is niet in het bezit van een Schipholpas 

ofwel een geldige bemanningsidentiteitskaart (crew 

������Ƥ�����������Ȍ������������������������Ǯ�����������
van geen bezwaar’. Naar de mening van de NVLT 

behoren deze personen te voldoen aan dezelfde criteria 

als voor alle andere werknemers op SRA van Schiphol, 

er is dan ook geen enkele veiligheidswaarborg voor deze 

personen. Dit betekend dat naar de mening van de NVLT 

de veiligheidsomgeving op Schiphol met name de SRA 

een ‘pseudo’ veiligheid is! 

 De NVLT wil er op wijzen dat er volgens ons vrijwel 

nergens uit welke nationale en of internationale wet 

en regelgeving zoals de Europese verordeningen, 

luchtvaartwet, ICAO Annex 9, Schipholregels en het 

Toegangsbeleid ‘Beschermde en Bedrijfsbeveiligde 

gebieden Amsterdam Airport Schiphol’ blijkt dat deze 

crew van buitenlandse vliegtuigen gerechtigd is om 

op de SRA van Schiphol te mogen acteren. De zgn. 

“bemanningsidentiteitskaart” (Crew-ID welke ook 

staat vermeldt in de Europese verordening) uit het 

Toegangsbeleid 5.1.e geeft de crew het recht om op de 

SRA te mogen acteren, deze kaart is volgens ons nog 

niet van de grond gekomen omdat de bijbehorende 

background screening nog niet op Europees vlak 

geregeld kan worden i.v.m. het schenden van privacy 

regels. Bovendien zou deze kaart alleen geldig zijn voor 

Europese Luchthavens en alleen voor crew uit Europa. 

De crew van buitenlandse vliegtuigen welke tijdens 

de inspectie werkzaamheden aan hun vliegtuig op 

Schiphol uitvoeren zijn volgens ons vrijwel alleen 

in het bezit van hun company ID, pilot licence en 

paspoort. Deze documenten zijn o.i. niet toereikend 

en rechtmatig voor toegang op de SRA. Of de crew 

in het land waar zij woonachtig zijn door de lokale 

autoriteiten gescreend wordt op antecedenten is 

naar onze mening niet relevant en heeft geen enkele 

‘Verklaring van geen bezwaar’ niet 
voor alle werknemers op Schiphol 
“noodzakelijk”.
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formele status in Nederland. Eventuele buitenlandse 

screening documenten geven naar onze mening 

geen enkele veiligheidswaarborg die gelijkgesteld 

kan worden aan de in Nederland afgegeven VGB. 

Onze leden de luchtvaarttechnici komen regelmatig 

tijdens hun werkzaamheden op Schiphol veel van 

deze buitenlandse crew tegen. De buitenlandse crew 

voert haar werkzaamheden in vele gevallen de zgn. 

�����������������������������������������Ǯ���Ǧƪ�����
inspectie’ altijd alleen uit, m.a.w. er is geen begeleider 

van Schiphol aanwezig. Omdat zij geen Schipholpas 

maar een buitenlandse company ID dragen is het voor 

onze leden vrijwel onmogelijk om te kunnen inschatten 

(challengen) of zij in een veilige omgevingssituatie 

bevinden. De NVLT is dan ook van mening dat de 

VGB op deze manier vrijwel geen veiligheidswaarborg 

oplevert. Schiphol zou volgens ons de Europese 

wetgeving moeten naleven en deze crew begeleiden 

bij hun werkzaamheden. Wanneer dit niet mogelijk is 

zou Schiphol er op toe moeten zien dat de buitenlandse 

crew voldoet aan dezelfde eisen als alle andere 

werknemers met een vertrouwensfunctie op SRA. 

Het antwoord van de directeur bewaking, beveiliging 

Burgerluchtvaart uit 2013 had een hoog dr. ‘Clavan’ 

gehalte. Veel door de NVLT gestelde vragen en 

opmerkingen kwamen terug in zijn antwoorden, 

waardoor wij niets vernomen wat we al wisten!  

�����������������������ǣ�
Ȉ� ������������������������������������������
opgebouwd  uit beveiligingsschillen, die er samen voor 

zorgen dat er een goed beveiligingsniveau ontstaat. 

Elke schil kent een aantal beveiligingsmaatregelen die 

deels wel en deels niet zichtbaar zijn. Uw vraag betreft 

een deel van deze beveiligingsmaatregelen, namelijk de 

regels met betrekking tot de toegang tot het beveiligd  

gebied van de luchthaven (SRA) voor buitenlandse 

bemanningen”. 

Ȉ� ��������������������������������������
lidstaten is de Europese regelgeving over de beveiliging 

van de burgerluchtvaart het uitgangspunt. De basis 

hiervoor  staat in de Raamwerkverordening 300/2008;  

deze regels zijn nader uitgewerkt in zogenaamde 

implementatieregelgeving, met name in Verordening  

185/2010. Het toegangsbeleid op Schiphol is mede 

hierop gebaseerd.

Ȉ� �������������������������������������������
onder een aantal voorwaarden aan bemanningen 

toegang tot  bepaalde delen van SRA worden verleend.  

Een van die voorwaarden is dat zij in het bezit zijn van 

een geldige bemanningsidentiteitskaart. Hiermee  

kunnen zij in de onmiddellijke omgeving  van het 

vliegtuig waarmee ze aankomen of vertrekken werken  - 

zie hiervoor Verordening  185/2010, bijlage  1.2.7.

Ȉ� ��������������������������������������
����������������������������������������������Ƥ���
het platform ook de plicht  tot bewaking  en patrouilles 

omvatten. Hiermee  wordt  door de luchthaven en 

de Koninklijke Marechaussee op het platform onder 

andere toezicht  gehouden op het zichtbaar  dragen en 

de geldigheid van (bemanningen)identiteitskaarten. 

Deze beveiligingsmaatregelen zijn ook ingesteld  om 

onbevoegde  toegang te voorkomen dan wei op te 

sporen. Daarnaast  zijn luchtvaartmaatschappijen 

verplicht  hun vliegtuigen te beschermen tegen toegang  

door onbevoegden. Ik ben dan ook van mening  dat het 

huidige pakket  aan beveiligingsmaatregelen voor SRA 

voorziet  in een goed beveiligingsniveau.

Ȉ� ��������������������������������������
mogelijkheden om uw standpunten in te brengen  in 

Brussel. Elke zes tot acht weken 

vergadert het Stakeholders Adviserend 

Comite  voor de Beveiliging  van 

de Burgerluchtvaart SAGAS onder 

voorzitterschap van de Europese 

Commissie over de beveiliging van 

de burgerluchtvaart 

en over de wet-  en 

regelgeving op dit 

gebied. Deelnemers  

aan dit overleg  

zijn onder andere 

vertegenwoordigers 

uit de 

luchtvaartsector, 

zoals de 

overkoepelende 

organisatie voor 

Europese luchtvaart-

maatschappijen 

AEA (Association  of 

European Airlines)  en 

de overkoepelende 

organisatie voor Europese luchthavens  ACI(Airport 

Council International), waarvan  respectievelijk KLM en 

Schiphol lid zijn.

���������ǣ
Uit de antwoorden blijkt dat de door de NVLT gestelde 

vragen door Justitie herhaald worden.

De NVLT heeft dan ook de conclusie getrokken dat 

er geen enkele onduidelijkheid is over het feit dat 

de Europese verordeningen 300/2008 en 185/2010 in 

Nederland van toepassing zijn. De relevante artikelen 

geven aan dat personen welke toegang willen 

hebben op de SRA van de Europese luchthavens in 

dit geval Schiphol in het bezit moeten zijn van een 

geldige bemanningsidentiteitskaart, of een geldige 

luchthavenidentiteitskaart (1.2.2.2). 

het typetje ‘dr. Clavan’ gespeeld door Kees Van Kooten uit 1989, was Oost-
Europadeskundige en mocht op gezette tijden uitleggen hoe de situatie 
er voor stond in de landen achter het IJzeren Gordijn. Dr. Clavan was 
feitelijk een deskundige van niets, want nieuwe informatie gaf hij niet. In 
eigen bewoordingen herhaalde hij de vragen van de 
presentator, zodat de kijker nooit iets hoorde wat hij niet 
al wist.
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Beide identiteitskaarten mogen alleen worden 

afgegeven aan een persoon die deze nodig heeft voor 

de uitoefening van zijn taken en die met succes een 

achtergrondonderzoek overeenkomstig punt 11.1.3 

(VGB) heeft ondergaan (1.2.3.1). 

Bemanning die niet in het bezit zijn 

van bemanningsidentiteitskaart of een 

luchthavenidentiteitskaart moeten worden 

begeleid telkens wanneer ze zich in andere om 

beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones 

bevinden dan: b) zones in de onmiddellijke omgeving 

van het luchtvaartuig waarmee ze zijn aangekomen of 

zullen vertrekken (1.2.7.1).

De begeleider moet een houder zijn van een geldige 

bemannings en of luchthaven identiteitskaart, en 

geautoriseerd zijn om als begeleider op te treden in om 

beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones, en 

de begeleide personen te allen tijde in het oog houden, 

en redelijkerwijs garanderen dat de begeleide personen 

geen inbreuk op de beveiliging begaan (1.2.7.3).

De Europese Verordening is in het ‘Toegangsbeleid 

Beschermde en Bedrijfsbeveiligde gebieden Amsterdam 

Airport Schiphol’ geïmplementeerd. Dit toegangsbeleid 

geeft een onderbouwing voor de beleidskeuzes die in 

de Regels Toelating Schiphol (RTS) en Voorwaarden zijn 

doorvertaald. De beleidskeuzes in het toegangsbeleid 

en de voorwaarden in de pasvoorwaarden zijn 

vastgelegd in de Schipholregels. Het toegangsbeleid 

geeft aan dat bemanning van luchtvaartmaatschappijen 

mogelijk toegang kunnen krijgen tot de beschermde- 

en bedrijfsbeveiligde gebieden door middel van een 

bemanningsidentiteitskaart (Crew Identity Card of 

Crew-ID). De Crew-ID geeft alleen toegang tot de voor 

publiek beperkt toegankelijke delen, het platform 

rondom het vliegtuig en het bemanningencentrum(5.1 

e). Deze interpretatie van de Verordening is volgens 

ons volstrekt correct, het probleem ontstaat in de 

gestelde voorwaarden voor de Crew ID van het 

toegangsbeleid. Hierin stelt men dat Bemanning van 

luchtvaartmaatschappijen voor het verkrijgen van 

toegang tot SRA gebruik mag maken van een Crew-ID. 

Dit zou volgens het toegangsbeleid een identiteitsbewijs 

��������������������������������������ơ�����
luchtvaartmaatschappij. Het toegangsbeleid stelt ook 

dat bemanning die toegang wenst tot SRA dit alleen 

krijgt met een geldig Crew-ID en dient gekleed te zijn in 

������������������������ơ����������������������������
of te beschikken over een Deadheaded crew reisbiljet, 

individuele reisopdracht of vermeld te staan op de 

General Declaration. 

Wij zetten grote vraagtekens bij de voorwaarden voor 

de Crew ID van het toegangsbeleid, immers men stelt 

de Crew ID welke staat vermeldt in de Verordening gelijk 

�������������������������������������������ơ�����
luchtvaartmaatschappij. Er worden geen Europese 

���������������������������������������������ơ�����
luchtvaartmaatschappij in de verordening gesteld, 

sterker nog de company of bedrijfs ID worden niet eens 

vermeldt in de verordering. Het valt te begrijpen dat 

een achtergronds onderzoek à  la het VGB al helemaal 

niet van toepassing behoeft te zijn. De termen Dead 

headed crew en de General Declaration komen ook niet 

in de Verordening voor en geven volgens ons geen enkel 

recht om op de SRA te mogen verblijven. In de NVLT 

nieuwsbrief van maart en het magazine van december 

2009 zijn we al uitvoerig op deze termen ingegaan. 

Naar de mening van de NVLT behoort crew welke 

werkzaamheden aan het vliegtuig verrichten zoals 

�������Ǧƪ����������������������������������������������
het bezit van een geldige bemanningsidentiteitskaart 

en of luchthavenidentiteitskaart te zijn of moet 

���������������������������������ƥ��´�������������Ǥ�
Alleen dan is de veiligheidswaarborg waarnaar de 

Europese Verordening streeft mogelijk. De onveilige 

situatie die er nu op Schiphol heerst doordat 

onze leden dagelijks worden geconfronteerd met 

crew rondom het vliegtuig die niet in het bezit 

zijn van een bemanningsidentiteitskaart en of 

luchthavenidentiteitskaart en die niet worden begeleid 

is gelet op de huidige situatie ongewenst. Wij menen dat 

een vertrouwensfunctie er niet voor niets is dat die voor 

een ieder op de SRA zou moeten gelden. De directeur 

van het NTCV had nog een opmerking, hij wilde de leden 

van de NVLT bedanken en gaf nog een advies:

“Een goede beveiliging is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen. 

Daarom  waardeer  ik de betrokkenheid van de leden 

van uw vereniging en de vragen  die u mij  stelt.  

Wanneer u of uw leden zien dat de regels op de 

luchthaven worden overtreden kan dat gemeld  worden  

bij de luchthaven volgens de daarvoor  bestemde  

procedure,zie hiervoor”: 

http://www.schiphol.nl/WerkenVacatures/Schipholpas/

VeiligheidBeveiliging/ZakboekSafetySecurity.htm

Naar de mening van de NVLT zou dit advies niet nodig 

geweest te zijn als de Europese Verordening correct was 

geïmplementeerd en toegepast!

Het bestuur
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Regeren is vooruit zien
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Lid worden van de Nederlandse Vereniging van Luchtvaarttechnici 

Door dit formulier in te vullen geeft u aan dat u het lidmaatschap van de NVLT wenst.  

� �����������Ȉ�����������������������͂�͚͝ǡ͘͘����������

 

Het lidmaatschap staat omschreven in het huishoudelijke reglement dat openbaar te vinden is op onze website: 

http://www.nvlt.org 

De vakbondsbijdrage zit bij KLM en Transavia.com in het cafetaria systeem.  U ontvangt naast het uitgebreide 

aanmelding formulier het NVLT welkomst pakket. Bent u lid van een andere vakbond, dan is de opzegtermijn 

meestal 3 maanden. Tijdens deze overbruggingsperiode bent u geen contributie aan de NVLT verschuldigd.

Waarom lid te worden van de NVLT ?

Ȉ�������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

Ȉ�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

Ȉ�������������������������������������������������������Ǥ�

  

Voornaam/Achternaam (mw,hr) .................................................................................................................................

Adres:..........................................................................................................................................................................

Postcode:..............................Woonplaats:....................................................................................................................

Telefoonnummer/GSM:...............................................................................................................................................

 

E-mail adres:...............................................................................................................................................................

 

Werkgever:.................................................................................................................

 

Functie:...........................................Autorisatie(s).............................................   

  

Dit formulier kunt u naar onderstaand adres sturen.

NVLT
Stationsplein 326
͙͙͙͟������������


