
 
 

 

Voorstellen KLM CAO 2018/2019 
 
 
 
Looptijd. 
Wij stellen voor uit te gaan van een looptijd van twee jaar (van 1 januari 2018 tot en met 31 
december 2019).   
 

1. Inkomen. 
Wij stellen we voor: 
- om de lonen en loonschalen, met ingang van 1 januari 2018, met 3,5% te verhogen. 
- om de lonen en loonschalen, met ingang van 1 januari 2019, eveneens met 3,5% te 
verhogen. 
 

2. Aandelen en zetel RvC (Perform 2020) 
Afgelopen jaren heeft het grondpersoneel bijgedragen aan de doelstellingen van Perform 
2020. Wij stellen dan ook voor dat – net zoals bij de vliegers – ook de grondmedewerkers in 
aanmerking komen voor aandelen van het bedrijf en een positie in de RvC (Holding). 
 

3. Pensioen / DBC  (deelnemersbijdrage compensatieregeling) 
Wij stellen voor de toekenning van de DBC structureel op te nemen in de pensioenregeling. 
 

4. Duurzame Inzetbaarheid 
De NVLT onderschrijft het belang van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Niet alleen 
vanuit het oogpunt van werkzekerheid, maar ook vanwege het feit dat werknemers steeds 
langer moeten werken. Daarbij komt dat vrijwel al onze leden in ploegendienst werken. 
Vooral voor oudere medewerkers wordt dit steeds zwaarder.  
Daarom stellen wij het volgende voor: 
 
Scholingsfonds 
Wij willen verdere invulling geven aan het scholingsfonds, waarbij afspraken moeten 
worden gemaakt over voldoende financiering. 
 
Gesubsidieerde deeltijd  
Wij stellen voor om de  tijdelijke regeling ‘deeltijd voorafgaand aan pensioen’ voor iedereen 
van 60 jaar en ouder structureel in te voeren en waar mogelijk te verbeteren 
 
VVR 
Wij stellen voor om de VVR-regeling open te stellen voor een nog nader te bepalen aantal 
grondmedewerkers. 
 
Nachtsdiensten 55+ 
Op dit moment kan een medewerker van een verzoek indienen tot nachtdienstontheffing. 
Wij stellen voor om de huidige afspraken te herzien en te komen tot structurele afspraken.  
 
Duurzame inzetbaarheid (DI)-pilot E&M 
Tijdens de looptijd van de nieuwe cao willen we verdere invulling geven aan de DI-pilot 
binnen E&M. 
 



5. Part 66 
Verhoging vergoedingen 
Dit onderwerp is tijdens de vorige cao onderhandelingen uitgebreid aan de orde geweest en 
blijft de gemoederen bezighouden. De NVLT is van mening dat de Part-66  en type 
autorisatie toelage in het kader van marktwerking verhoogd moeten worden. 
  
Combinatie CAT B1/B2 en CAT. A 
Medewerkers die naast een CAT. B1/B2 autorisatie ook in het bezit is van een CAT. A 
autorisatie, krijgen voor de CAT.A  geen vergoeding. Daarom stellen wij voor bij een 
combinatie van CAT. A en CAT. B1/B2 autorisaties beide voor vergoeding in aanmerking te 
laten komen.  
 
Uitbreiding vergoeding type autorisatie Cat. A 
Wij stellen voor de type autorisatie betaling van 3 naar 4 te verhogen. 
 

6. Introduceren van vergoedingen 
Vergoeding KLM Approval licence 
Monteurs binnen E&M zijn in het bezit van een KLM Approval licence volgens het MAM 
(Maintenance Authorisation Manual). Anders dan bij de Part-66 toelage van de Certifying 
Staff staat daar geen vergoeding tegenover. Wij stellen dan ook voor om voor de KLM 
Approval licence een vergoeding van 250 euro per jaar te introduceren. 
 
Introduceren van een CAT. D vergoeding 
Wij stellen voor om een vergoeding te introduceren voor de CAT-D (CRS motoren en 
componenten) bevoegdheid. 
 
Teaming 
Indien er verantwoordelijkheden die nu elders in de organisatie liggen naar het team 
worden verplaatst vinden wij dat hier een vergoeding tegenover moet staan.(b.v. 
beoordeling, roosters enz) 
 

7. Flexibel werken 
Uitbetalen KV-dagen 
In de praktijk wordt medewerkers regelmatig gevraagd te komen werken op KV-dagen en 
roostervrijedagen. Deze dagen worden niet uitbetaald, maar omgezet in KV-dagen om op 
een later tijdstip te worden ingeroosterd.  
Wij stellen voor om medewerkers de mogelijkheid te bieden deze dagen te laten uit  
betalen.  
 
Aankoop extra dagen  
Wij willen de mogelijkheid introduceren tot het kopen van maximaal 5 verlofdagen per 
maand. Deze extra dagen hebben dezelfde regels als aanvragen van verlof. 
 
Note: De mogelijkheid tot het aankopen van 20 dagen willen wij behouden. 
 
Verantwoordelijkheid team 
Wij stellen voor om alle teams binnen E&M – op basis van vrijwilligheid - verantwoordelijk 
te maken voor het indelen van de KV-dagen, onder de voorwaarde dat de dagen in het 
desbetreffende kalenderjaar worden ingeroosterd (saldo nul aan het einde van het jaar). Dit 
levert een kostenbesparing op voor de KLM. 
Wij stellen dan ook voor om voor dergelijke gevallen afspraken te maken over een 
vergoeding voor de vrijwilligheid en verantwoordelijkheid van de betrokken teamleden. 
 
 

  



Variabele opkomsten 
Wij willen nieuwe diensten introduceren  van max 12 uur (6:00 tot 18:00 en 18:00 tot 6:00). 
Deze twee diensten kunnen alleen op vrijwillige basis in geroosterd worden. De 
aanzegtermijn is minimaal 12 uur van te voren. De dienst lengte is minimaal de dienstlengte 
basisrooster en maximaal 12 uur.  Uren boven het basisrooster is overwerk. Compensatie 
voor deze flexibiliteit is 1,5 uurloon per dienst. 
 

8. Ouderschapsverlof 
Wij stellen voor om met ingang van 1-1-2018 een vaderschapsverlofregeling te introduceren 
van 10 dagen.  
 

9. Informatie 
De NVLT wil afspraken maken om meegenomen te worden t.a.v. de strategische plannen 
vanuit de holding. 
 

10. Aanvullende en/of gewijzigde voorstellen 
Wij behouden ons het recht voor om tijdens de cao gesprekken aanvullende en/of 
gewijzigde voorstellen te doen. 
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