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 KLC cao principeakkoord

FINANCIEEL

Nieuwe CA’s: cursustoelage verhoogt naar €1500,- 
Tevens wordt er een reiskostenvergoeding uitgekeerd tijdens de
initial trainingen. 

Loonsverhoging van 2% met een bodem van €80,- 
De bodem van €80,- geldt voor iedere CA. Voorbeeld: een
CA2 in trede 1 gaat hiermee 3,42% omhoog, een CS in trede
8 met 2,56%. Ook de tijdelijke toeslag voor treden 9 en 10             
voor CA1/CS gaan mee met deze verhoging.

Eenmalige uitkering van €660,- en 2 extra vrije dagen in de
vorm van LCDM dagen geldig tot en met 31 maart 2023
Voor de CS gepromoveerd tussen 01-03-2021 t/m 01-12-2022.

Reiskosten per kilometer omhoog naar €0,19
De maximale afstand blijft 50km enkele reis; resterende
reiskosten (t/m 250km) kunnen nog steeds aangevraagd
worden via de cafetariaregeling.

Per 01-01-2023 Loonsverhoging van 2% zonder bodem
Ook de tijdelijke toeslag voor treden 9 en 10 voor CA1/CS
gaan mee met deze verhoging.

Per 01-03-2023 Loonsverhoging van 2% met een bodem van €80,-
De bodem van €80,- geldt voor iedere CA. Voorbeeld: een CA2
in trede 2 gaat hiermee 3,42% omhoog, een CS in trede 8 met
2,56%. Ook de tijdelijke toeslag voor treden 9 en 10 voor
CA1/CS gaan mee met deze verhoging.

Per 01-06-2023 Eenmalige uitkering van €660,- voor nieuwe Cabin
Supervisors
Nieuwe Cabin Supervisors: promotiedatum van 02-12-2022 t/m
31-05-2023.

Per 31-01-2024 CA1/CS in dienst vóór of sinds 2016: tijdelijke toeslag
treden 9 en 10
De afspraak t.a.v. de tijdelijke toeslag i.v.m. vertraagde
doorstroom wordt verlengd tot 31 januari 2025.

*Per 01-03-2022

*Per 01-03-2022

*Per 01-10-2022

*Per 01-10-2022

*Per 01-10-2022

*Per 01-03-2022

CA1 CSCA2

Cabin Supervisor salaris structureel omhoog met 0,5%
Ongeacht salaristrede of startdatum als CS.

Looptijd: 01-03-2022 t/m 28-02-2023

Voor iedere CA vervalt de bijdrage voor een parkeerkaart
CA's die gebruik maken van een parkeerkaart kunnen dit
voortaan gratis doen. Ook de uitkering voor het niet hebben van
een parkeerkaart stijgt van €22,45 naar €32,69 bruto per maand.

Arbeidsvoorwaardelijke bijdrage verdwijnt uit structurele
loon
Volledige 2,5% verhoging voor salaristreden 5 t/m 8 van CS en
salaristrede 8 van CA1. Voor salaristrede 4 van CS (1,67%) en
salaristrede 7 van CA1 (1,14%) geldt een gedeeltelijke
verhoging. Je krijgt met terugwerkende kracht per 01-03-2022 de
tot nu toe ingehouden bijdrage uitbetaald.

*Per 01-02-2022
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Per 01-04-2023 2 extra LCDM dagen op de teller met een geldigheid van 1
jaar

Per beëindiging
kredietfaciliteit onder
de overheidsgarantie
uit 2020

Ter compensatie en om waardering uit te spreken voor de eerder
geleverde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage (AVB) door een deel van de
CA1’s en de Cabin Supervisors komt er een eenmalige uitkering van 20%
naar rato. De berekening gaat over de daadwerkelijk individueel totaal
geleverde AVB. Dit geld ontvang je direct volgend op de maand nadat de
kredietfaciliteit onder de overheidsgarantie uit 2020 is beëindigd.
KLC/KLM verwacht die uitkering in augustus 2023 uit te keren en uiterlijk
in juni 2025.

* Dit zijn wijzigingen met terugwerkende kracht, die per persoon berekend zullen worden. De verwerking en uitbetaling hiervan volgt zo snel als mogelijk.
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Je bouwt een LNSL dag op na 6 nachtstops én
telt deze LNSL dag ook als werkdag.

Superjokers
Op dit moment zijn er 8 superjokers per CA
beschikbaar per jaar. Per dag kunnen er
maximaal 20 superjokers ingezet worden.

Het gehele korps krijgt 12 Superjokers per
persoon tot zijn beschikking. Aanvullend zal het
maximaal aantal toe te kennen Superjokers per
dag omhoog gaan naar 30. Daarnaast komt er
tool waarmee je kan zien hoeveel Superjokers
er nog beschikbaar zijn per dag. Hiermee kun je
voorkomen bij bijvoorbeeld het aanvragen van
meerdere Superjokers achter elkaar dat je
slechts een gedeelte kan aanvragen.

Roosterwijzigingen voor aanmelden of
tijdens een pairing
Er zijn geen specifieke regels over
roosterwijzigingen in de uitvoering. 

Opbouw Nightstops Leave (LNSL)
Op dit moment bouw je na 7 nachtstops een
extra vrije dag op.

Zodra een roosterwijziging bekend is bij Crew
Control, door bijvoorbeeld een annulering, heeft
Crew Control 30 minuten de tijd de betreffende
CA te informeren. Gebeurt dit niet, vervolgt de
CA niet zijn vliegschema en kan naar huis.

Bij een wachttijd van 3 uur of langer tussen 2
vluchten op Schiphol (in zowel planning als
uitvoering) komt Cabin Crew in aanmerking
voor een hotelkamer.

Hotelkamer
Op dit moment krijgt de CA alleen een
hotelkamer aangeboden als vanuit de planning
langer dan 3 uur tussen vluchten zit. 

Opbouw reisverlof
Op dit moment levert een werkdag een bepaald
aantal ‘reisverlofpunten’ op. Bij een 100%
dienstverband is dit 0,4 reisverlofpunt, waardoor
je na 5 werkdagen (5 x 0,4 = 2 reisverlofpunten)
2 dagen vrij kan zijn. Werk je een dag langer
dan 10 uur, levert dit extra vrije tijd op, namelijk
0,6 reisverlofpunt.

De opbouw van extra reisverlof op dagen van
10 uur en langer worden met 0,2 punt verhoogd
vanuit een 100% dienstverband (dus: bij 100%
wordt dit 0,8 reisverlofpunt totaal; bij 90% 1,03;
bij 80% 1,33; bij 70% 1,72; bij 50% 2,93).

Momenteel bouw je over een LCDM dag, een
LELR dag en op een LNSL dag geen vrije tijd
op. Met dit principeakkoord worden ook deze
extra vrije dagen berekend als werkdagen. Dat
betekent dat je over voorgenoemde dagen 0,4
reisverlofpunt (100% dienstverband) zal
opbouwen.

Looptijd: 01-03-2022 t/m 28-02-2023
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Huidige situatie Verbetering 

IPB Travelmaatje:

In het kader van de diversiteit in samenlevingsvormen wordt het voor iedere KLC’er mogelijk om
zonder geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract, een ‘travelmaatje’ aan te wijzen.
Dit travelmaatje heeft dan dezelfde rechten als een wettige partner van een KLC’er. 

Verlaagd IPB-tarief Europese vluchten:

Het IPB tarief voor Europese vluchten zal verlaagd worden van een zogeheten Z-medium naar
Z-low tarief.

Inplannen extra AL-dagen makkelijker maken en eerder toewijzen; 
Mogelijkheid tot standaard weekend voorafgaand of volgend op AL te krijgen, 1x in het     
zomerseizoen en 1x in het winterseizoen;
Labelregeling Kerst/Oud & Nieuw;
Minimaal aantal dagen tussen winter- en zomerverlof.

Maximale duur van reservedagen;
Maximaal aantal dagen reserve per periode;
Het verruimen van de oproeptijd naar 1,5 uur.

Onderzoek doen met als doel mogelijkheden te creëren voor een betere balans tussen
werk en privé;
Mogelijkheden inventariseren om meer grip op roosters te krijgen.

Werkgroepen:

De komende periode zullen we samen met KLC een aantal belangrijke zaken nader
onderzoeken. De resultaten van deze werkgroepen kunnen we dan hopelijk op korte termijn
implementeren, of de uitkomsten hiervan gebruiken in de komende cao-onderhandelingen.

We gaan de volgende 3 thema’s onderzoeken, met daarin de volgende onderwerpen:

1)   Vakantieregeling:

2)    Reserve:

3)   Balans werk- en privé: 

OVERIGE PUNTEN

Eendaags LVE
Vóór 17:00 uur LT afmelden, geen compensatie
bij later afmelden.

Vóór 17:00 uur LT afmelden en ná LVE 7:00 uur
LT aanmelden, anders compensatie.


