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Eindbod 

 

Doel van dit document is om de afspraken, die overlegpartijen hebben gemaakt te plaatsen 

in de context van hun onderlinge samenhang en van achtergrond te voorzien. De tekst 

heeft de status van Memorandum of Understanding en zal als basis dienen voor een 

protocoltekst, waarin de afspraken zullen worden geformaliseerd. De -1CA wordt 

teruggedraaid zodra deze cao wordt geëffectueerd. KLM zegt daarbij toe deze maatregel 

niet opnieuw eenzijdig in te zetten met als enkel doel het realiseren van kostenbesparing 

en/of productiviteitsverbetering, zonder de instemming van vakbonden.  

 

Hoofdstuk 1 

 

Inleiding 

In het cabine cao-overleg hebben KLM, VNC en FNV Cabine met elkaar intensief het cabine 

domein verkend. Tijdens deze verkenning heeft iedereen aangegeven welke thema’s zij 

belangrijk vinden en waar knelpunten zitten. Alle deelnemers zijn het erover eens dat het 

onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is om over deze thema’s en knelpunten de 

discussie aan te gaan en samen naar oplossingen te zoeken. Het uitgangspunt hierbij is 

een aanvaardbaar gebalanceerd eindresultaat. 

Dit alles in het belang van de continuïteit en een gezonde groei van ons bedrijf en de 

werkgelegenheid. Voor het korps moet het leiden tot een toekomstbestendige 

cabineloopbaan.  

 

Thema’s en knelpunten 

1. Een belangrijk thema is duurzame inzetbaarheid. Hieronder vallen zaken zoals 

loopbaanperspectief, ontwikkeling en inzet op talent, en variëteit in het werk. Er moeten 

vragen beantwoord worden als: hoe blijf je als cabinepersoneel je hele loopbaan fit, 

gezond en betrokken? Hoe kan je als individu zelfsturend zijn, bewuste keuzes maken en 

jezelf blijven ontwikkelen? Hoe blijf je uitdaging houden in je beroep? 

Het betreft hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De werknemer moet regie kunnen 

voeren over zijn/haar loopbaan, fitheid en daar waar mogelijk gezondheid. De werkgever 

heeft de verantwoordelijkheid om hierin te faciliteren. Bijvoorbeeld door het op latere 

leeftijd mogelijk te maken minder te gaan werken met behoud van volledige 

pensioenopbouw. En de loopbaan/tewerkstelling zodanig in te richten dat het inzetten en 

ontwikkelen van talenten mogelijk is. Daarnaast moet de werkgever zorgen voor 

structurele aandacht en dialoog met de leidinggevende en bruikbare feedback over het 

functioneren. Door vroeg in de loopbaan een loopbaanscan aan te bieden, kan inzicht 

wordt verworven in ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik’. Inzicht dat leidt tot bewustere 

loopbaankeuzes binnen of buiten het cabine-vak.  

2. Een tweede belangrijk thema is werkdruk & werkdrukbeleving. De balans werk/privé, 

meer zelfsturing en zeggenschap over het eigen rooster en vrije tijd, een eerlijke verdeling 

van de ‘lasten en lusten’ over heel het korps en WRR-onderwerpen zijn hierin de 

onderwerpen. Het streven is een optimale balans, die zich vertaalt in ‘het lekker in je vel 

zitten’, meer motivatie, betrokkenheid en uiteindelijk een lager ziekteverzuim. 

3. Als derde belangrijk thema hebben we kosten/productiviteit besproken. Aan de ene 

kant het feit dat er sinds januari 2012 geen structurele loonsverhoging heeft 

plaatsgevonden. Alhoewel voor cabine reeds een winstdelingsregeling bestaat is de 

verbeterde winstdelingsregeling voor cabine nog niet van toepassing. Aan de andere kant 

benoemt KLM dat de noodzaak tot kostenreductie om de noodzakelijke investeringen te 

financieren nog steeds aanwezig is. Als het goed gaat met het bedrijf, zou het ook goed 

moeten gaan met haar werknemers en dus met cabinepersoneel. De keerzijde hiervan is 

dat als het bedrijf minder goed bij kas zit, er ook minder met het personeel gedeeld kan 

worden. 

De belangrijkste randvoorwaarde voor huidige en toekomstige werkgelegenheid voor het 

cabinepersoneel is de mogelijkheid die KLM heeft om te investeren in groei, in product en 
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in mensen. De bereidheid tot bezuinigen ten behoeve van investeringen is onder 

voorwaarden aanwezig. Een voorwaarde daarbij is dat een investering van het personeel 

in het bedrijf (bv in de vorm van een besparing op arbeidskosten) dan ook wel KLM ten 

goede moet komen.  

4. Over het vierde thema, cabinebemanning, is intensief gesproken. Op basis van de 

discussie hebben partijen een compromis gevonden zoals verwoord in hoofdstuk 4.  
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Hoofdstuk 2 – Thema: duurzame inzetbaarheid 

Inleiding 

Duurzame inzetbaarheid heeft als doel om alle werknemers goed inzetbaar te laten blijven 

tijdens de verschillende fases van hun leven en hun loopbaan. Om dit te bewerkstelligen 

kunnen er afspraken gemaakt worden over langer doorwerken (zonder te tornen aan de 

normpensioenleeftijd tot maximum ingangsleeftijd AOW), gezonder werken en daar waar 

nodig anders werken. 

Er is een grote behoefte aan levensfasebewust personeelsbeleid voor het cabinepersoneel. 

Mede door het verder verhogen van de pensioen richtleeftijd is duurzame inzetbaarheid 

van het cabinepersoneel een belangrijk thema, waarbij het doel is om gezond, fit, 

betrokken en bevlogen cabinepersoneel gedurende de gehele loopbaan te houden. 

De volgende elementen (op hoofdlijnen) maken volgens partijen deel uit van het thema 

duurzame inzetbaarheid waarbij sommige elementen om nadere uitwerking vragen. 

 

Permanente regeling deeltijd voor pensioen 

Om medewerkers in staat te stellen richting hun pensioenleeftijd minder te gaan werken, 

wordt hen de mogelijkheid geboden om maximaal 10 jaar voor ingang van de AOW-leeftijd 

met een lager contractpercentage en bijbehorend salaris te werken met behoud van 

pensioenopbouw dat gelijk is aan het oorspronkelijke contractpercentage. Van deze 

regeling kan maximaal 10 jaar gebruik worden gemaakt. Na gebruikmaking van de 

regeling geldt de verplichting om aansluitend met pensioen te gaan. Hierdoor ontstaat er, 

onder gelijkblijvende productiebehoefte, nieuwe reguliere in- en doorstroom niet zijnde 

seizoen CA’s.  

We spreken af dat deze regeling openstaat voor collega’s die de 3 jaar hieraan voorafgaand 

100, 80 of 67% hebben gewerkt. Voor medewerkers met een contractpercentage van 50% 

staat deze mogelijkheid niet open.  

Dit betekent dat deze collega’s de mogelijkheid krijgen om op enig moment in hun 

loopbaan minder werken met bijbehorend contractpercentage, waarbij de 

pensioenopbouw wordt voorgezet op basis van het eerdere contractpercentage (conform 

onderstaande tabel).  

 

Huidig 

contactpercentage 

Percentage werken Percentage loon Percentage 

pensioenopbouw 

100% 80% 80% 100% 

80% 67% 67% 80% 

67% 50% 50% 67% 

 

Als AOW-leeftijd geldt de leeftijd die van toepassing is voor de betreffende 

cabinemedewerker zoals die door de overheid is vastgesteld (thans 67 jaar en 3 

maanden). Mocht de AOW-leeftijd tijdens het gebruik van de regeling aangepast worden, 

dan wordt in principe de nieuwe AOW-leeftijd als einddatum van de regeling gehanteerd, 

behoudens fiscale regels. Indien deze regeling onverhoopt op onderdelen of in zijn geheel 

fiscaal niet meer mogelijk zou zijn, dan zullen partijen in overleg treden om tot oplossingen 

te komen.  

 

Tijdelijke regeling deeltijd voorafgaand aan pensioen 

We spreken voorts af, dat collega’s die op 1 januari 2018 10 jaar of minder van hun AOW-

leeftijd verwijderd zijn (op dit moment: 57 jaar en 3 maanden of ouder), gebruik kunnen 

maken van een tijdelijke regeling deeltijd voorafgaand aan pensioen. Van deze regeling 

kan maximaal 3 jaar gebruik worden gemaakt. Na gebruikmaking van de regeling geldt 

de verplichting om aansluitend met pensioen te gaan. Hierdoor ontstaat er, onder 

gelijkblijvende productiebehoefte, nieuwe reguliere in- en doorstroom niet zijnde seizoen 

CA’s.  



 

4 
 

We spreken af dat deze regeling openstaat voor collega’s die de 3 jaar hieraan voorafgaand 

100, 80 of 67% hebben gewerkt. Voor medewerkers met een contractpercentage van 50% 

staat deze mogelijkheid niet open.  

Dit betekent dat deze collega’s (die op 1 januari 2018 10 jaar of minder van hun AOW-

leeftijd verwijderd zijn) vanaf 1 januari 2018 de mogelijkheid krijgen om op enig moment 

in hun loopbaan minder te werken onder gedeeltelijk behoud van loon, waarbij de 

pensioenopbouw wordt voorgezet op basis van het eerdere contractpercentage (conform 

onderstaande tabel). Na gebruikmaking van deze regeling geldt de verplichting om 

aansluitend met pensioen te gaan. Indien hiervoor wordt gekozen vervalt voor betrokkene 

de ‘Extra vrije tijd voor oudere werknemers’ (Bijlage 4A) en worden zijn jaarlijkse 

vakantierechten met 2 kalenderdagen teruggebracht. Na gebruikmaking van deze regeling 

geldt de verplichting om aansluitend met pensioen te gaan. 

 

Huidig 

contactpercentage 

Percentage werken Percentage loon Percentage 

pensioenopbouw 

100% 80% 90% 100% 

80% 67% 75% 80% 

67% 50% 55% 67% 

 

Instrumenten voor duurzame inzetbaarheid 

Partijen delen het beeld dat naast deze afspraken over verlaging van contractpercentage 

en bestaande instrumenten, er mogelijk andere maatregelen zijn om vliegen tot aan 

normpensioenleeftijd in volledig (100%) contractpercentage beter te faciliteren. In 

werkgroepverband bestaande uit vertegenwoordigers van arbeidsvoorwaardelijk overleg 

zullen mogelijkheden worden onderzocht en voorstellen worden geformuleerd in nauw 

overleg met de medezeggenschap. 

 

Loopbaan oriëntatie 

Medewerkers wordt de mogelijkheid geboden in een veilige omgeving en in 

vertrouwelijkheid een loopbaan oriëntatie te doen, die inzicht geeft in o.a. talenten, 

drijfveren en interesses (“wie ben ik”, “wat kan ik”, “wat wil ik” ). Dit instrument kan 

worden aangewend om vroeg in de carrière bewuster loopbaankeuzes te maken binnen 

en buiten het cabine domein. KLM faciliteert de uitvoering hiervan, dit gebeurt op initiatief 

en in de tijd van de werknemer en is op vrijwillige basis. De werknemer is eigenaar van 

de uitkomsten en kan zelf besluiten om deze al dan niet te delen met de werkgever. 

KLM zal zich inzetten om deze mogelijkheden concreet te verkennen (bv. door het inzetten 

van stages).  

KLM zal de loopbaanscan financieren. Financiering van specifieke mobiliteitsinstrumenten 

zal op basis van maatwerk plaatsvinden, waarbij KLM redelijke verzoeken zal toekennen 

(bv stages en opleidingen). 

 

Erkenning Verworven Competenties (EVC) 

Partijen spreken af een mogelijk EVC-traject gezamenlijk te onderzoeken. Indien de 

uitkomst hiervan positief is, zal EVC als mobiliteitsinstrument op verzoek van de 

werknemer worden ingezet. 
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Hoofdstuk 3 – Thema: werkdruk & werkdrukbeleving 

Inleiding 

Binnen het thema werkdruk & werkdrukbeleving erkennen partijen dat meer invloed en 

zeggenschap op het rooster voor de werknemer een positieve invloed zal hebben op de 

balans werk/privé. Op de onderstaande onderwerpen rondom het thema werkdruk & 

werkdrukbeleving wordt het volgende afgesproken. 

 

Verhoging superjokerdagen 

Een toegewezen superjokerdag geeft een medewerker garantie dat hij/zij die dag geen 

werkzaamheden voor KLM verricht. We spreken af het aantal superjokerdagen op te hogen 

met twee naar vier per jaar per werknemer, waarmee de mogelijkheden voor werknemers 

om op voor hen belangrijke momenten gegarandeerd thuis te zijn wordt vergroot. Naast 

de reguliere indeelregels zal als extra restrictie gelden dat er maximaal twee 

superjokerdagen aaneengesloten aanvraagbaar zijn. 

 

Verschuiven zomer- naar winterverlof 

De onlangs geaccordeerde pilot ‘Verbetering vakantieregeling’ maakt het mogelijk 

maximaal 8 dagen van het zomerverlof te verschuiven naar het winterverlof. Partijen 

spreken af een mogelijke verruiming van het aantal dagen dat verschoven kan worden 

van zomer naar winter mee te nemen in de evaluatie van deze pilot. KLM is hierbij bereid 

het aantal dagen te verhogen met als uitgangspunt dat tussen 2 JV periodes maximaal 1 

jaar zit. 

 

Zeggenschap tellers  

Partijen spreken af cabinepersoneel meer zeggenschap te geven over de inzet van 

tellerdagen middels het creëren van een minimaal aantal aanvraagbare tellerdagen per 

kalenderdag. KLM zal hiervoor capaciteit beschikbaar stellen, waarbij voorkomen dient te 

worden dat dit leidt tot verhoging van onbenutte productiecapaciteit (EVR). 

Daarnaast spreken partijen af dat werknemers met een cs-tellerstand van meer dan 6 cs-

dagen het meerdere boven 6 mogen verkopen waarbij de waarde van een dag wordt 

vastgesteld conform het cafetariamodel. 

Partijen onderzoeken de mogelijkheid om te komen tot een vereenvoudiging van tellers, 

waarbij het de intentie is om in hoofdlijnen tot 2 tellers te komen: één teller met dagen 

door KLM in te zetten en één teller met dagen die door de werknemer in te zetten zijn. JV 

gerelateerde dagen vallen hier buiten. 

 

Invoeren flexibel reisverlof 

Onder flexibel reisverlof wordt de mogelijkheid voor de werknemer verstaan om op eigen 

initiatief zichzelf eerder indeelbaar te maken en hiermee de balans werk/privé positief te 

beïnvloeden. Partijen zijn bereid flexibel reisverlof te introduceren. Bij onbalans in de 

planning als gevolg hiervan (bijvoorbeeld wanneer tijdens Koningsdag veel collega’s zich 

vrijspelen), zal KLM verzoeken tot het inleveren van flexibel reisverlof om eerder 

indeelbaar te zijn afwijzen. Dagen die worden ingeleverd worden bijgeschreven op de cs-

teller. 

 

WRR 

Partijen spreken af om modernisering van de ICA en de EU WRR kostenneutraal nader uit 

te werken en nemen daarvoor de tijd. 

 

Definitie nieuwjaarsdag 

Definitie ‘gewerkt’ op Nieuwjaarsdag (1 januari) wordt aangepast: tot 00:00 uur geldt als 

gewerkt. 

 

Losse opdrachten 

In het kader van losse opdrachten is KLM bereid om de huidige losse opdracht visum USA als losse 

opdracht te laten vervallen en te compenseren met 0,5 cs-dag. 
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Deeltijd gemiddeld 50%, 75% en 90% 

KLM is bereid te onderzoeken of het uitvoeringstechnisch mogelijk is om gemiddelde 

deeltijdpercentages van 50%, 75% en 90% mogelijk te maken. 
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Hoofdstuk 4 

Toekomstbestendige cabineloopbaan 

In de toekomstbestendige cabineloopbaan staat het individu en het beter inzetten van 

zijn/haar competenties en talenten centraal. De focus is gericht op inzicht in eigen 

ontwikkeling en mogelijkheden, eigenaarschap en het vroegtijdig bewuste keuzes 

(kunnen) maken ook over eigen loopbaan in een veilige context. Dit vertaalt zich in meer 

ruimte voor de positie en invulling van de functie en de rol van steward(ess). De functie 

wordt uitdagender en gevarieerder. Het faciliteren en ondersteunen om het beste uit jezelf 

te halen (‘being the best of me’) zal de motivatie en daarmee ook de klantbeleving positief 

beïnvloeden.  

 

De functie van steward(ess) 

Er is één functie van steward(ess) indeelbaar op alle posities. Deze functie kent drie 

tewerkstellingen: 

1. EUR 

2. ICA-M 

3. WBC 

Hiermee wordt het individu meer uitdaging en afwisseling in de tewerkstelling geboden. 

De focus ligt in de functie op de eigen ontwikkeling en inzet op talenten. De ontwikkeling 

van talenten wordt ondersteund door het skill-concept. Per skill wordt jaarlijks een niet 

pensioengevend variabel inkomen uitgekeerd. Om hiervoor in aanmerking te blijven 

komen, dienen skills periodiek te worden onderhouden. Skills worden gevolgd en 

onderhouden in eigen tijd.  

KLM zal het individu dusdanig faciliteren en ondersteunen dat hij/zij in staat is om 

vroegtijdig in de loopbaan bewust loopbaankeuzes te maken. De mix van Europa en ICA 

leidt tot een eerlijkere verdeling van de lusten en de lasten. 

Het variabel inkomen voor het in eigen tijd verwerven dan wel behouden van een skill is 

gebaseerd op de door KLM vastgestelde tijdsbesteding voor het verkrijgen dan wel het 

behouden van deze skill. De berekening vindt plaats conform de berekening in de 

cafetariaregeling voor de verkoop van een vakantiedag.  De waarde kan bepaald worden 

door het van toepassing zijnde bruto maandsalaris (op basis van 100%) te delen door 

dertig (dagen). 

 

Leidinggevende 

Partijen hebben een gezamenlijke ambitie de invulling van de kaderfuncties te 

moderniseren. De vormgeving hiervan vraagt echter zorgvuldigheid waarvoor meer tijd 

nodig is. 

Partijen spreken af te komen tot 1 leidinggevende met 3 tewerkstellingen: 

1. 1e leidinggevende op ICA. 

2. 2e leidinggevende in de sterkte op ICA in de M-class, dan wel in de C-class op de 

bestemmingen waarop gevlogen wordt met het ‘Any Time 4U’ product mits 

operationeel uitvoerbaar. 

3. 1e leidinggevende in de sterkte op EU. 

Onder andere de volgende elementen worden nader uitgewerkt: 

 Zekerstellen safety compliance. 

 Voldoende borging van kwaliteit door regelmatig alle rollen uit te voeren. 

 Leidinggevende behouden het recht op hun huidige deeltijdspercentages tenzij als 

gevolg van zwaarwegende argumenten (zoals het zekerstellen van safety compliance) 

aanpassingen in het aantal tewerkstellingen noodzakelijk zijn.  

 Inrichten op welke wijze wordt bepaald welke leidinggevende functionaris op een ICA 

vlucht welke actuele tewerkstelling heeft, waarbij inrichting via het verzoekensysteem 

een mogelijke optie is. 

 Andere vorm van planningsflexibiliteit voor de huidige onder de rang regel. 

 Het migratietraject waarbij de huidige senior pursers allen migreren naar de nieuwe 

leidinggevende functie. Uitgangspunt is 3 tewerkstellingen met dien verstande, dat op 
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het moment van migreren de senior pursers ook eenmalig de mogelijkheid hebben te 

kiezen voor een combinatie van: 

o 1e leidinggevende op ICA en 2e leidinggevende in de sterkte op ICA in de M-

class, of 

o 1e leidinggevende op ICA en 1e leidinggevende in de sterkte op EU. 

 Het migratietraject waarbij de intentie van partijen is, dat een ieder van de huidige 

(assistent) pursers zich middels het selectieproces kan kwalificeren voor de nieuwe 

functie inclusief de mogelijkheid tot herkansing. Waar nodig zal aan deze groep 

additionele opleiding en begeleiding aangeboden worden. Mocht kwalificatie van de 

purser voor de nieuwe leidinggevende functie onverhoopt niet aan de orde zijn, dan 

zal er sprake zijn van de twee huidige tewerkstellingen en blijft betrokkene ingeschaald 

in de huidige P-salarisschaal (i.e. voor de P-schaal exclusief twee extra stappen, zie 

hieronder). Mocht kwalificatie voor de AP onverhoopt niet aan de orde zijn, dan blijft 

betrokkene AP met de bijhorende AP-salarisschaal. 

 Het migratietraject waarbij de huidige (assistent) pursers op het moment van migreren 

ook eenmalig de mogelijkheid hebben te kiezen voor behoud van de huidige 

tewerkstelling. In dat geval blijft betrokkene ingeschaald in de huidige (A)P-

salarisschaal en blijft de AP bovendien in de AP-functie. 

 Haalbare invulling van de opleiding en ontwikkeling van CA naar de nieuwe 

leidinggevende functie. 

Partijen zullen zo spoedig mogelijk starten met de nadere uitwerking hiervan. Uiterlijk 1 

november 2018 zullen in het kader van de migratie alle SP’s en P’s en de geselecteerde 

AP’s, zijn overgegaan naar de nieuwe leidinggevende functie. De niet geselecteerde 

pursers resp. de pursers, die zelf kiezen voor de huidige twee tewerkstellingen of EU only, 

behouden daarbij de huidige P-salarisschaal (i.e. zonder de twee extra stappen). Voor de 

geselecteerde (A)P’s geldt daarbij dat de additionele tewerkstelling (en bijbehorende 

opleiding) als 1e leidinggevende op ICA gefaseerd ingevoerd zal gaan worden op basis van 

senioriteit. 

 

Ter verduidelijking van het bovenstaande:  

 

 
 

Vooruitlopend hierop zal per effectuering van dit akkoord als eerste stap op ICA de 1e 

leidinggevende boven de sterkte en de 2e leidinggevende in de sterkte in de M-class 

worden tewerkgesteld. De twee huidige leidinggevende functies op ICA (P en SP) blijven 

hiermee vooralsnog gehandhaafd, evenals de huidige leidinggevende functie op EU (P). 

 

WBC-tewerkstelling 

De steward(ess) die 2 jaar aaneengesloten in dienst is, kan zich los van senioriteit 

specialiseren voor de WBC-tewerkstelling. Deze specialisatie vindt plaats op basis 

kwalificatie door WBC-skills in het kader van het skills-concept. Per WBC-skill wordt 

jaarlijks een niet pensioengevend variabel inkomen uitgekeerd. Voor tewerkstelling in de 
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WBC is een geldende WBC-kwalificatie vereist. De kwalificatie dient periodiek te worden 

onderhouden. 

In afwijking van Nederlandse CA’s zullen lokale CA’s direct bij indiensttreding worden 

opgeleid voor tewerkstelling in zowel ICA WBC als ICA-M. Tevens is afwijkend dat lokale 

CA’s verplicht zijn de WBC-skill te onderhouden. Ook zij zullen dan conform NL CA’s een 

jaarlijks niet pensioengevend variabel inkomen uitgekeerd krijgen. 

 

Senioriteit 
Tewerkstelling in de WBC staat los van senioriteit, maar vindt plaats op basis van een 

geldende WBC-kwalificatie. 

Bij deelname aan een promotieprocedure blijft conform de huidige systematiek senioriteit 

het ordeningsprincipe bij sollicitatie en selectie. 
 

EU-only divisie 

Op basis van vrijwilligheid kan door CA’s en leidinggevenden voor ‘EU-only’ worden 

gekozen conform de huidige systematiek. In het geval er door een leidinggevende wordt 

gekozen voor de EU-only divisie zal de huidige Purserschaal van toepassing zonder de 2 

extra stappen. 

 

Salarishuis 

De salarisschaal voor de nieuwe leidinggevende functie zal liggen op het niveau van de 

huidige P-salarisschaal met daaraan twee stappen toegevoegd. Dit leidt tot de volgende 

salaristabel voor de nieuwe leidinggevende: 

 

In dienst voor 28 augustus 2014 

 

 

 

Salaris- Nieuwe

stap Leidinggevende

2 2734.97

3 2844.40 4.00%

4 2958.16 4.00%

5 3076.50 4.00%

6 3184.20 3.50%

7 3295.61 3.50%

8 3410.96 3.50%

9 3530.37 3.50%

10 3653.89 3.50%

11 3781.80 3.50%

12 3914.15 3.50%

13 4051.15 3.50%

14 4192.95 3.50%

15 4339.68 3.50%

16 4491.60 3.50%

17 4648.78 3.50%

18 4811.51 3.50%

19 4979.90 3.50%

20 5129.30 3.00%

21 5283.18 3.00%

22 5441.68 3.00%

23 5558.68 2.15%

24 5678.19 2.15%

Salaris tabel KLM 

Cabinepersoneel  
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In dienst na 27 augustus 2014 

 
 

Vanaf uiterlijk 1 november 2018 wordt de huidige SP-salarisschaal bevroren, waarbij de 

gemigreerde SP het perspectief behoudt. 

 

VVR 

Ondanks dat de afspraken in de MoU niet direct leiden tot boventalligheid, is KLM bereid 

voor medewerkers van wie de tewerkstelling (CA2), dan wel de tewerkstelling en de functie 

verandert (P en SP), in beperkte mate, een vrijwillig vertrek bij KLM te faciliteren. Dit 

vanwege het feit dat voor deze groepen de tewerkstelling resp. tewerkstelling en functie 

wezenlijk wijzigt. 

Hiertoe wordt alle tweebanders, (A)P’s en SP’s, de mogelijkheid geboden om hun interesse 

kenbaar te maken voor een Vrijwillige Vertrekregeling (VVR). 

Gedurende Perform 2020 zal deze VVR in 2018 worden opengesteld voor 250 FTE. Het 

aantal medewerkers, dat in aanmerking komt wordt naar rato worden toebedeeld op basis 

van het aantal FTE’s per categorie (CA2, P’s en SP’s). KLM bepaalt op welk(e) moment(en) 

en hoeveel medewerkers in aanmerking komen. Uitgaande van een FTE verhouding 

CA2/P/SP van (Jul17) ca. 1800/900/600 wordt de pro rata verdeling: 136 FTE CA2, 68 

FTE P en 46 FTE SP. (NB: AP’s zullen op vergelijkbare wijze worden meegenomen.) 

De vergoeding wordt gebaseerd op het aantal dienstjaren op de peildatum en bedraagt 

0.5 maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren en 1 maandsalaris per 

dienstjaar vanaf het elfde dienstjaar met een maximum van in totaal 12 maandsalarissen 

óf maximaal 70% van de inkomstenderving tot aan het pensioen. Voor de vaststelling van 

Salaris- Nieuwe

stap Leidinggevende

1

2

3

4

5

6

7 2734.97

8 2844.40 4.00%

9 2958.16 4.00%

10 3076.50 4.00%

11 3184.20 3.50%

12 3295.61 3.50%

13 3410.96 3.50%

14 3530.37 3.50%

15 3653.89 3.50%

16 3781.80 3.50%

17 3914.15 3.50%

18 4051.15 3.50%

19 4192.95 3.50%

20 4339.68 3.50%

21 4491.60 3.50%

22 4648.78 3.50%

23 4811.51 3.50%

24 4979.90 3.50%

25 5129.30 3.00%

26 5283.18 3.00%

27 5441.68 3.00%

28 5558.68 2.15%

29 5678.19 2.15%

Salaris tabel KLM 
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het aantal dienstjaren worden gedeeltes van jaren naar rato berekend, waarbij elke volle 

maand telt voor 1/12 deel van een dienstjaar. 

Indien, per categorie, de belangstelling groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, zal, 

wederom per categorie, de VVR worden aangeboden in volgorde van anciënniteit (degene 

net de meeste dienstjaren gaat voor). Indien in een categorie ruimte overblijft, zal deze 

evenredig worden toegevoegd aan de andere categorieën. 

Indien blijkt dat de belangstelling voor vrijwillig vertrek de beschikbare ruimte voor 2018 

overschrijdt, zal de VVR onder dezelfde voorwaarden en dus wederom voor maximaal 250 

FTE in 2019 opnieuw worden opengesteld, waarbij medewerkers die zich in 2018 reeds 

hebben aangemeld, prioriteit hebben wederom op basis van anciënniteit 

Verdere invulling van overige voorwaarden, o.a. exacte definitie dienstjaren, of maximale 

hoogte van vergoedingen in relatie tot pensioenopbouw, nader uit te werken. 
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Hoofdstuk 5 Investeren in de toekomst 

 

Het belang van investeren 

Het is van groot belang dat KLM kan blijven investeren in haar vloot, de klant, de middelen 

waarmee wordt gewerkt en in haar personeel. Door de juiste investeringen te doen, 

kunnen de kosten worden verlaagd, de inkomsten worden verhoogd en is het mogelijk dat 

KLM groeit. Investeren is daarmee noodzakelijk in het belang van de toekomst van het 

bedrijf en de toekomst van kwalitatieve werkgelegenheid. 

De bereidheid van het cabinepersoneel om te investeren in de toekomst van het bedrijf is 

onder voorwaarden aanwezig. Het is daarbij van groot belang dat de bijdrage die zij 

daaraan leveren ten goede komt aan de uitbreiding van de KLM-vloot ten behoeve van het 

behoud van werkgelegenheid van KLM-cabinepersoneel. 

KLM is van plan om de komende jaren (tot 2020) tussen de ca 700 en 900 miljoen per 

jaar te investeren.  

 

Waarborgen 

Om de investering van het cabinepersoneel in KLM zeker te stellen, zal KLM 

vertegenwoordigers van de cabinebonden periodiek (minimaal 2x per jaar) informeren 

over de voortgang hiervan (separaat van de reguliere toelichting op de kwartaalcijfers). 

Deze toelichting zal plaatsvinden op directie/EXCOM-niveau. 

De Holding AF/KL heeft bevestigd dat Joon geen consequenties zal hebben voor de groei 

van KLM. KLM committeert zich om de besparingen die voorvloeien uit deze afspraken te 

herinvesteren in vloot en daarmee in de toekomst van de werkgelegenheid van het 

cabinepersoneel. Indien KLM dit commitment onverhoopt niet waar kan maken zullen 

partijen zullen in overleg treden. 
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Hoofdstuk 6 Looptijd en Besteedbaar inkomen 

 

Looptijd cao 

De cao treedt in werking op 1 april 2016 en eindigt op 1 januari 2018. 

 

Salarisverhoging 

Per 1 januari 2018 zal 1% structurele salarisverhoging toegepast worden met een 

minimumverhoging van €50 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Van deze 

verhoging is 1% kostencompenserend. De 1% structurele kostencompenserende 

salarisverhoging heeft geen consequenties voor de mogelijke loonruimte voor de periode 

na 1 januari 2018. 

Per dezelfde datum worden onderstaande bedragen en vergoedingen eveneens met 1% 

(exclusief de bodem van €50) verhoogd: 

 extra vervoersvergoeding voor het niet hebben van een parkeerkaart; 

 cursustoelage aspirant cabinepersoneel; 

 tegemoetkoming studiekosten; 

 bijdrage voor het crewvervoer; 

 leeftijdstoeslag; 

 promotietoeslag. 

 

Winstdelingsregeling 

Onderstaande winstdelingsregeling gaat in per 1 januari 2017 en komt per die datum in 

de plaats van de ‘winstafhankelijk variabele beloning 2015’, zoals afgesproken in het 

protocol cao’s 2011-2014. 

Aan de werknemer wordt jaarlijks een winstafhankelijke variabele beloning toegekend op 

basis van onderstaande winstdelingstabel via lineaire interpolatie. De uitkering uit hoofde 

van deze winstdelingsregeling vindt plaats aan alle op 31 december van enig jaar in dienst 

zijnde KLM-werknemers en wordt berekend over de feitelijk ontvangen maandsalarissen 

c.q. ziekengeld of uitkering volgens bijlage 7 van het jaar waarover de winstuitkering 

plaatsvindt (referentieperiode). De uitkering is niet pensioengevend. Uitbetaling vindt 

plaats als een separaat netto bedrag o.b.v. de bruto uitkering in april van het volgende 

boekjaar. Het netto bedrag wordt bepaald door het bruto bedrag te verminderen met de 

heffing bijzonder tarief (volgens de regels belastingdienst). 

Werknemers die als gevolg van pensionering of overlijden per 31 december geen 

dienstverband hebben, ontvangen de winstuitkering berekend over de feitelijk ontvangen 

maandsalarissen in het betreffende boekjaar.  

Winstdelingstabel  

Operating margin t/m 3,7%: Uitkering 0%  

Operating margin van 3,7 tot 11,3%: Uitkering lineair van 0 tot 20%  

Operating margin >11,3%: Uitkering 20%  

Operating margin, zijnde het Current Operating Income (COI) van de KLM-groep (excl. 

Transavia), over een geheel boekjaar, uitgedrukt als percentage van de jaaromzet van 

de KLM-groep (excl. Transavia). 

Indien wijzigingen van IFRS boekhoudregels impact hebben op de hoogte van de Operating 

margin (zowel op omzet en operating income), zal dit effect in de winstdelingstabel worden 

geneutraliseerd. Een en ander onder voorbehoud dat dezelfde afspraak gemaakt wordt 

voor het grond- en het vliegerdomein.  

 

Herintredende ex-seizoen CA’s 2016 

Voor deze groep medewerkers wordt de winstdelingsregeling over het jaar 2017 uitbetaald 

als ware deze groep al vanaf 1 januari 2017 in dienst. Hiermee wordt de discussie over 

toepassing van de winstafhankelijke variabele beloning over het jaar 2016 voor de seizoen 

CA’s 2016 beslecht en wordt deze winstafhankelijke variabele beloning over het jaar 2016 

niet uitgekeerd. 
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Eenmalige uitkering 

Omdat het cabinepersoneel in 2016 een additionele bijdrage heeft geleverd in de vorm 

van MRC op Europa én de -1 CA per najaar 2016, zal voor het cabinepersoneel dat per 31 

december 2016 in actieve dienst was, een eenmalig, niet pensioengevend bedrag 

uitgekeerd worden van €450 bruto. Dit bedrag is gebaseerd op een voltijdsdienstverband. 

Dit bedrag als worden uitgekeerd met het salaris van januari 2018. 

Ingeval van tussentijdse indiensttreding, pensionering, non-activiteitsperioden of 

overgang naar een ander tewerkstellingspercentage wordt de eenmalige uitkering naar 

rato berekend op basis van het aantal kalenderdagen in actieve dienst en het gemiddelde 

tewerkstellingspercentage in de periode 12 maanden voorafgaand aan 1 januari 2017.  

KLM behoudt zich het recht voor deze eenmalige uitkering netto uit te keren door het bruto 

bedrag te verminderen met de heffing bijzonder tarief (volgens de regels belastingdienst).  

 

 


