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Betreft: De gevolgen van Covid-19 voor de werkgelegenheid van vliegtuigbemanningen

De Covid-19-pandemie plaatst het luchtvervoer voor ongekende uitdagingen. Uit de meest recente 
cijfers van Eurocontrol blijkt dat het aantal vliegbewegingen in vergelijking met vorig jaar met 85 % is 
gedaald. Sommige bemanningen hebben ingestemd met stevige salarisverlagingen en onbetaald 
verlof om hun baan te houden, terwijl veel anderen hun werk en bron van inkomsten hebben verloren.

De huidige noodsituatie verergert de door de Commissie in kaart gebrachte problemen. Haar studie 
laat zien dat steeds meer bemanningen atypische en onzekere arbeidsvormen hebben en dat de 
arbeidsvoorwaarden slechter worden, dat bijna 20 % van alle piloten een onzekere 
arbeidsovereenkomst hebben (middels een uitzendbureau of als vermeend zelfstandige) en dat 93 % 
van de gevallen waarin piloten als zelfstandige opereren dit een schijnconstructie is. Deze 
bemanningen hebben op dit moment geen toegang tot verlofregelingen of andere publieke steun, 
aangezien ze niet rechtstreeks bij de luchtvaartmaatschappij in dienst zijn. Ondanks de vele 
conclusies van de studie heeft de Commissie een jaar na dato nog altijd geen concrete voorstellen 
gepresenteerd om iets aan deze grote sociale problemen te doen.

De gevolgen van de crisis voor bemanningen zullen zich nog lang doen voelen, aangezien ramingen 
aangeven dat het luchtvervoer niet snel opnieuw zijn oude niveau zal bereiken. Voorzitter Von der 
Leyen heeft gezegd dat niemand in deze crisissituatie in de steek zal worden gelaten. Hoe denkt de 
Commissie concrete steun te geven aan de duizenden piloten en leden van het cabinepersoneel die 
op dit moment geen inkomsten hebben en/of sociale bescherming genieten als direct gevolg van 
atypische arbeidsconstructies middels uitzendbureaus en schijnzelfstandigheid?

Er zijn EU-fondsen in het leven geroepen om bedrijven te helpen deze crisis te overleven. Is de 
Commissie bereid de lidstaten aan te sporen middelen ter beschikking te stellen aan 
luchtvaartmaatschappijen die zich in deze crisis maatschappelijk verantwoord opstellen en ernaar 
streven werkgelegenheid te behouden?


