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Geachte mevrouw Waterman, Beste Manon, 
 
Wij hebben je onlangs zowel mondeling als schriftelijk laten weten dat wij er van uit gaan dat G4S 
Aviation Security per 1 januari 2021 een structurele loonsverhoging moet toepassen op zowel de 
salarisschalen als de feitelijke salarissen. Uit de reactie die Leon van Gelder op 8 januari 2021 heeft 
gestuurd, blijkt dat G4S AS vooralsnog niet van plan is dat te doen. Omdat G4S de structurele 
loonsverhoging als integraal onderdeel ziet van de onderhandelingen die wij voeren over een nieuwe 
cao G4S Aviation Security. 
 
Wij zien dat anders. De cao G4S Aviation Security liep af per 1 oktober 2020. Dat geldt ook voor de 
dispensatie die daaraan gekoppeld is. Omdat de dispensatie per 1 oktober 2020 afliep is vanaf dat 
moment formeel gezien de cao Particuliere Beveiliging van toepassing op G4S AS. De cao PB is 
namelijk algemeen verbindend verklaard. 
 
Zoals gebruikelijk stellen wij ons coulant op met betrekking tot de toepassing van de cao PB zolang wij 
in onderhandeling zijn over een nieuwe cao G4S AS. Voor arbeidsvoorwaarden die positief afwijken 
van de cao PB ligt dat voor de hand. Maar we doen dat ook voor arbeidsvoorwaarden die negatief 
afwijken, zolang die afwijking relatief klein is. Het niet toepassen van de structurele loonsverhoging per 
1 januari 2021 van 2,5% vinden wij geen kleine afwijking. 
 
Wij zijn van mening dat de structurele loonverhoging los staat van de onderhandelingen die wij nu 
voeren. Ze volgt immers uit de algemeen verbindend verklaarde cao Particuliere Beveiliging. Hoewel 
wij dus van mening zijn dat de structurele loonsverhoging geen integraal onderdeel uitmaakt van de 
cao-onderhandelingen, realiseren wij ons wel dat onze opstelling hierover invloed heeft op het verdere 
verloop van de onderhandelingen. Laten we de consequenties hiervan bespreken tijdens onze 
volgende onderhandelingsronde op 18 januari 2021. 
 
Wij vertrouwen erop dat G4S Aviation Security, nu wij haar hiertoe oproepen in deze brief, het 
belangrijk vindt zich te conformeren aan de algemeen verbindend verklaarde cao PB voor wat betreft 
de structurele loonsverhoging per 1 januari 2021. Omdat wij, vanuit de rol die wij hebben als 
vakbonden, tegemoet willen komen aan de vele vragen die wij van onze leden hierover hebben 
ontvangen, zijn wij van plan deze brief deze week te delen met onze achterban. 
 
Graag ontvangen wij voor 18 januari 2021 een schriftelijke reactie terug op deze brief. In de cao-
onderhandelingen van aanstaande maandag kunnen we ons dan richten op de overige punten die op 
de onderhandelingstafel liggen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans Korver Mohamed Gafki Erik Maas 
De Unie Security FNV Beveiliging CNV Vakmensen 


