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Schiphol-Oost, 16 augustus 2022 

 
Vliegers sluiten ook cao-akkoord 
Arbeidsvoorwaardelijke bijdrage ook voor grond deels terugbetaald 

 
 
 
Beste NVLT-leden bij KLM,  
 
In navolging van grond, hebben ook de vliegers een cao-akkoord met KLM gesloten. Dit akkoord is 
nog wel onder voorbehoud van instemming door de VNV ledenraad. 
 
Gelijkwaardig 
In het grond akkoord werd afgesproken dat de loon afspraken in de andere domeinen gelijk zouden 
zijn, dat op gelijkwaardige wijze met de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage zou worden omgegaan en 
dat de overige afspraken passend moeten zijn voor de omstandigheden van het betreffende domein. 
 
De NVLT constateert dat aan deze voorwaarden in het vlieger akkoord is voldaan. Er zijn ook nog een 
paar afspraken door KLM gemaakt, die door zullen werken in de al afgesloten grond cao.  
 
Arbeidsvoorwaardelijke bijdrage (AVB) deels terugbetaald 
KLM is bijzonder dankbaar voor de investering die alle KLM’ers hebben gedaan in het bedrijf. Daarom 
zal een eenmalig bedrag worden uitbetaald van 20% van de over de periode oktober 2020 t/m 
februari 2022 daadwerkelijk geleverde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage. Deze uitkering zal 
plaatsvinden op het moment dat het bedrijf voldoende hersteld is; wanneer KLM geen 
kredietfaciliteit met overheidsgaranties meer heeft en vier kwartalen op rij een gemiddelde 
operationele marge van ten minste 6% heeft gerealiseerd. 
 
Verder zullen in beide cao’s ook de bedragen uitkering voor vlieg- en molestrisico worden verhoogd 
(details volgen later) 
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Extra IPB voor medewerkers die meer dan 15% AVB inleverden 
De NVLT is niet te spreken over het opnieuw toekennen van extra IPB faciliteiten voor alle KLM’ers 
(vliegers, cabine en grond) die meer dan 15% arbeidsvoorwaardelijke bijdrage leverden. In 2020 was 
deze afspraak ons al een doorn in het oog, maar nu is opnieuw voor 5 jaar een extra afgesproken.  
 
Deze groep mag krijgt nu jaarlijks één geboekt economy ticket tegen IPB prijs met “upgrade” naar 
Economy Comfort aangeboden (de eerdere C-klasse upgrade-mogelijkheid vervalt). Wij hebben ons 
ongenoegen hierover ook al aan KLM laten weten. 
 
Wij wachten nog op de goedkeuring door de VNV ledenraad en de definitieve teksten (ook voor de 
grond cao) van KLM, maar vooralsnog gaan we er vanuit dat het niet nodig zal zijn de extra afspraken 
ter stemming voor te leggen. Deze verbeteren immers het al goedgekeurde grond akkoord.  
 
Als je vragen en/of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via nvlt@nvlt.org 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Bestuur NVLT 

 

 

Schrijf je ongeorganiseerde collega in als lid van de NVLT!  

Tik/ klik hier of op de afbeelding voor meer informatie en aanmelden. 
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