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Protocol CAO Cabine KLM CITYHOPPER B.V.: ‘Tijdelijke toeslag vanwege vertraagde doorstroom’ 
 
De delegatie van KLM Cityhopper B.V. (KLC) en de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) hebben op 
11 februari 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over de inhoud van de Collectieve 
Arbeidsovereenkomst voor cabinepersoneel in algemene dienst bij KLM Cityhopper B.V. (cao).  
 
Als gevolg van de Corona-pandemie is de wereldwijde vraag naar vervoer, zowel van passagiers als vracht 
enorm afgenomen. Dit leidt ertoe dat de doorstroom van KLM Cityhopper naar KLM in de voorzienbare 
toekomst ernstig vertraagd zal worden. Om gedurende deze vertraagde doorstroom perspectief te bieden op 
salarisgroei zal een toeslag worden toegekend onder een aantal voorwaarden. 

 
1. Looptijd van de CAO 

Dit protocol treedt in werking op 11 februari 2021 en eindigt op 31 januari 2024. 
 

2. Tijdelijke toeslag vanwege vertraagde doorstroom 
 
I. Een CA1 of een Cabin Supervisor (CS) komt uitsluitend voor de toeslag in aanmerking wanneer 

hij/zij vóór 1 februari 2024 langer dan 8 volle kalenderjaren in actieve dienst bij KLC heeft 
doorgebracht.  

II. Voor de toeslag geldt; 
a. Wanneer een CA1 de toeslag al ontvangt en vervolgens promoveert naar CS, zal de toeslag 

tegelijk met de promotie aangepast worden aan de toeslag CS; 
b. Wanneer voldaan is aan art. 2 (I), dan is doorgroei naar de toeslag voor meer dan 9 volle 

kalenderjaren in actieve dienst mogelijk; 
c. De toeslag is pensioengevend en telt mee in de berekening voor vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en winstdelingsregeling; 
d. De toeslag zal vermeerderd worden met collectieve salarisverhogingen; 
e. De toeslag is onderdeel van het sociale verzekeringsloon (SV-loon); 
f. De toeslag blijft van toepassing tot de werknemer uit dienst treedt bij KLC.  

 
III. Tabel toeslagen 

 

Aantal jaren actieve dienst CA1 Cabin Supervisor (CS) 

+ 8 jaar €65,20  €83,91  

+ 9 jaar €132  €169,77  

* Genoemde bedragen zijn absoluut en per maand  
 
 

Datum: 11 februari 2021 
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