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Het zal jullie ook niet ontgaan zijn dat de luchtvaart niet alleen door de
“pandemie” onder druk staat. Steeds verdergaande eisen voor milieu en

geluid op Europees- en Nationaal vlak en forse verhogingen van
luchthavengelden leiden ertoe dat de luchtvaartbedrijven steeds meer winst

moeten maken om alle kosten te kunnen dekken. Het spreekt vanzelf dat ook
jullie inzet en motivatie onontbeerlijk is om dit te kunnen realiseren.

Beste NVLT-leden,
 

2021 is bijna voorbij en het is opnieuw een jaar dat zeker niet vergeten zal
worden. Gelukkig krabbelt de luchtvaart weer voorzichtig op uit het diepe
Covid-dal, maar het zal iedereen duidelijk zijn dat top jaren zoals 2019 nog

lang niet terug zullen komen. 

De bedrijven mogen trots op jullie zijn, jullie enorme inzet heeft enorm
geholpen om weer een jaar met ups, maar ook veel downs door te komen.

Die grote inzet en ook alle onzekerheid heeft jullie niet tegengehouden om je
werk altijd met de focus op veiligheid te blijven doen. 

Helaas zijn ons ook dit jaar weer enkele collega’s ontvallen. Met de kerstdagen zullen
we hen herdenken met kaarslicht en mooie herinneringen. 

De Nederlandse regering heeft de luchtvaart -net als vele andere
sectoren- breed gesteund. Maar de buitenlandse concurrentie zit
niet stil en zal zeker proberen toe te slaan wanneer zij ruimte zien
bij de Nederlandse maatschappijen. Toch ziet de toekomst van het

vliegen er zeker niet somber uit. Mensen blijven reizen en
goederen zullen van A naar B vervoerd moeten worden. Dat
betekent dat al de vliegtuigen, motoren en componenten die

daarvoor nodig zijn ook in de toekomst dagelijks onderhouden
zullen moeten worden. 



De gezondheid tijdens het werk is op dit moment ook een heikel
onderwerp. Na de vaststellingen over de schadelijkheid van

Chroom-6, komt er nu ook steeds meer naar buiten over (ultra)
fijnstof op o.a. het platform. Uiteraard moeten werkgevers zorgen
voor een veilige en gezonde werkplek, maar het moet toch gezegd
worden dat Schiphol al jaren in gebreke is gebleven door het feit

dat veel maatregelen die uitstoot van (ultra) fijnstof zouden moeten
minimaliseren niet zijn uitgerold. Naar onze mening moeten de

bedrijven die 37% verhoging van de luchthavengelden dan ook niet
gaan betalen!

Vanuit jullie professionaliteit als luchtvaarttechnici weten wij dat jullie -ondanks
alle hobbels die moeten worden genomen- er altijd voor zorgen dat

passagiers en bemanning na onderhoud veilig hun vlucht kunnen aanvangen. 

Voor nu is het weer tijd om vooruit te kijken, Ook 2022 zal weer de nodige
uitdagingen opleveren. De NVLT staat klaar om deze weer aan te gaan en

steeds te zorgen voor jullie belangen, veiligheid en gezondheid. Geniet van je
werk en wees alert! 
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