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KLIVI Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

CAO-AKKOORD 203.5-201.7

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV., hierna te noemen KLM,

en de

Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers, hierna te noemen VNV,

Overweaende dat:
- KLM het strategisch programma ‘Perform 2020’ heeft uitgero!d om de continuiteit van

KLM te waarborgen;
- KLM zich met Perform 2020 tot doe! heeft gesteld om de kosten pet eenheid te verlagen,

inclusief reductie van de arbeidskosten en het verhogen van de productiviteit;
- KLM heeft aangegeven dat het voor de continuiteit van de onderneming ook noodzakehjk

is kostenbesparingen door te voeren in de arbeidsvoorwaarden van de vilegers;
- de VNV ten behoeve van deze continuiteit en omvang van het bedrijfbere!d is te

investeren in KLM (kdr4083 dd 10 december 2014);
- KLM en de VNV een Raamwerk zijn overeengekomen die deze investering d.m.v. een

arbeidsvoorwaardelijke concessie en ‘return on in vestment’ borgen (AMS/GG. 15.003 dd
26 januari 2015);

- de VNV een substantiële Iangjarige en concrete ThvullThg van besparingsdoelstellingen
van KIM vorm geeft met de maatregelen in dit protocol;

- in alle primaire arbeidsvoorwaardelijke cao-bijlagen optimalisa tie en modernisatie
plaatsvmdt, hetgeen !eidt tot structurele kostenverlaging;

- de maatreg&en tevens zuilen resulteren in een grote cash-injectie in KLM;
- vanwege dit grote onderscheidende pakket aan maatregelen en in Iijn met de

raamwerkovereenkomst tussen VNV en KLM er een aandelenpakket ter beschikking
wordt gesteld.

Komen KLM en de VNV het voloende overeen:
Biflppe 2 : salaris

NuIIIjn
Gedurende de Iooptijd een nuHijn.

Biilaae 3 : vakantierepeling

35 Vakantiedagen
B3 (1). AVe vliegers zullen m.i.v. (cao-)jaar 2015 een jaarlijks vakantierecht hebben van
35 kalenderdagen. Dit ter vervanging van de Ieeftijdsstaffel In de tabel.

Als gevoig van het direct implementeren van deze maatregel wordt aan de vlieger bij wie
in cao-jaar 2015 meet vakantiedagen zijn toegekend dan 35, de keuze geboden om ter
verrekening hiervan het benodigd aantal )V-dagen weg te strepen in reeds ingedeeld
winterverlof of de bijschrfjving van 3V in cao-jaar 2016 te verminderen met het benodigd
aantal dagen. Sij vliegers aan wie in cao-jaar 2015 minder dan 35 ]V-dagen zijn
toegekend, wordt door KLM aan het einde van reeds toegewezen winterverlof een ]V-dag
toegevoegd.

21 dagen vrij van dienst in de zomer
KLM zal de vakantie zodanig toekennen dat de vlieger desgewenst 21 kalenderdagen
(i.p.v. 22) aaneengesloten vrij van dienst is in de zometperiode. Ingang per zomer 2016.
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Transparante vakantieregeling
De vakantieregeling zal meet transparant en voorspelbaar worden gemaakt voor de
vflegers, mede middels een goed werkend digitaal biedings- en ruilpiatform welke dit
verschaft (waarvoor de optie van Interbids een mogelijkheid betreft). Hietin zal onder
meet verschuiven naar nag niet benutte vakantierutmte en onderling ruilen van vertof
tussen vliegers op een ftexibele en gemakkelijke maniet mogelljk warden gemaakt, ook
at betreft dit slechts een gedeelte van de toegewezen vakantieperiode. KLM en de VNV
zullen hierbij een methode afspreken waarbij efficiencyverlies zo veel als mogefljk zal
warden beperkt. De implementatie hetvan vindt zo spoedig mogelijk en in overleg met
de VNV plaats.

Billape 5, 5A en 5C

Reisverlof B5 in decimalen
1. Een reiscyclus waarvan bet reisverlof conform huidige systematiek (cao bljiage 5)

meet bedraagt dan 3,0 dagen, wordt voortaan afgerond naar boven op 3 decimalen.
Een reiscyclus met retsverlof van 3,0 dagen en minder blijft op hele dagen naar boven
afgerond. Tevens wordt afgestapt van de afronding van de grenzen op 5 minuten.

2. Tot het moment van implementatie van deze nieuwe systematiek, wordt er naar
boven algerond op 1 decimaal.

3. Wanneer het reisverlof van een reiscyclus meet bedraagt dan 3,01 geldt dat:
- hete dagen worden ingedeeld;
• de declmaal/decimalen op RE-teller wordt/worden bijgeschreven;
- het RVI wordt bepaald o.b.v. enkel de gehete dagen van bet reisveclof exciusief

eventueel RE;

4. Na uitvoering van iedere reis vindt automatisch herberekening van de reiscyclus
plaats en wotdt enkel eventueel positief verschil op de UV-teller bijgeschreven.

5. Zodra de geprojecteerde RE-teller 1 of meer is, wordt deze direct aanslultend aan de
eerst volgende in te delen rels ingedeeld en is dit ‘hard reisverlof’ (conform cao B5
5:11). Dit wit zeggen dat deze niet ingenomen kan warden. De RE-teller zal niet meer
dan 4 bedragen, tenzij in bijzondere gevallen in overleg met de vlieger
overeengekomen.

6. Mutaties van de RE-teller vinden uitsluitend plaats op basis van bet gepubliceerde
rooster. Gepubliceerde roosterwijzigingen leiden tot aanpassing van de
fgeprojecteerde) RE-teller. Wijzigingen buiten bet rooster am fpositief en negatiefl,
inclusief oproep uit reserve, warden gecorrigeerd via de UV teller.

7. Gedurende ziektedagen wordt geen RE en/of UV op- of afgebouwd. Bovenstaande
systematlek geldt derhalve onverminderd voor wijzigingen op het rooster of in de
uitvoering als gevolg van ziekte.

8. In geval van deeltijd wordt eerst de reiscyctus inclusief bovenstaande afronding
omhoog bepaald en dan vermenigvuldigd met de Ueeltijdcorrectiefactor. Deze
uitkomst wocdt vervolgens opgesplitst in hele dagen en de decimaal (in honderdsten
conform de huidige werkwijze). Oak het verschil van de uitkomst van de

‘Reiscyclus zoats bepaald in B5 punt 5.2, exclusief Dubbele Doppler-dag en/of teller Uagen en voor inname
van RVI.
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herberekening wordt met de deeltijdcorrectiefactor vermenigvutdigd voordat deze (in
honderdsten) wordt bijgeschreven op de UV-teller.

9. De mutaties van de bij deze regeling betrokken tellers zullen voor de vlieger
eenvoudig zichtbaar en te volgen zijn in mm. het rooster, indeelsystemen etc.

10. Ingang per winterschema 2015, of zoveel later als het automatisch herberekenen is
ingevoerd.

Bif de vaststelllng van de zomer/winterschema’s zullen KLM en de VNV de balans in de
schema’s per vliegtuigtype beoordelen. Waar deze naar mening van cia VNV een onbalans
bevatten, met name qua verdeling route- en verlofdagen, kan de balans middels
kostenneutrale (seizoens-)motiveringen warden verbeterd.

Verkenning aanpassing GVDT-systematiek & 4-vlieger limiet
Vooruitlopend op de resultaten van een verkenning ‘aanpassing GVDT-systematlek’ zullen
de bestemmingen CPT, ICN en KUL tijdelijk worden aangemerkt als bestemmingen
waarop met drie in plaats van vier vliegers geviogen wotdt. Indlen één van deze
bestemmingen in aanloop naar de definitieve uitkomst van de GVDT-werkgroep fiat
langer conform cao met 4-vliegers uitgevoerd wordt, of geen onderdeel meet uitmaakt
van het KLM-netwerk, dan geldt het uitgangspunt dat, in principe, in redelijkheid en in
overleg door KLM en de VNV zat worden bepaatd welke andere ‘4-vlieger bestemming’
daarvoor in de plaats komt. Redelijkheid betekent hlerbij dat rekening zat warden
gehouden met enerzijds de door de vlieget ervaren zwaarte van de operatie en
anderzijds de besparing voor KLM.

De VNV en KLM zullen de komende periode gebruiken am te beoordelen of een
herzlening van de wijze van het corrigeren van de vluchtdiensttijd wenselijk is. Doel is
hierbij de GVDT beter overeen te laten komen met de door de vlieger ervaren ‘zwaarte’
van een vlucht. Er zat worden gezocht naat mogelijkheden am de correctie op de vliegtljd
plaats te laten vinden aan de hand van de mate van acclimatisatie van de vlieger in
relatle tot de lokale tijd, waarbij aansluiting wordt gezocht bij wetenschappelijk
onderzoek op dit gebied. De intentie is cm resultaten van deze verkenning als basis te
nemen bij een aanpassing op basis van bioritme van de 3/4 vliegerlimiet in de cao,
waarbij de uitkomst ongeveer hetzelfde volume heeft als de tijdelijke maatregel, en dient
tar vervanging van die maatregel.

Het streven is om de invoering van bovenstaande nieuwe systematiek niet later te laten
plaatsvinden dan het einde van de looptijd.

17-om-3.1
E5A 7.5/5.3. Het minimum aantal reisverlofdagen per indeelcyclus wordt teruggebracht
naar 11 en het aantal maximum waarderingspunten per cyclus wordt verhoogd naar
1950. Daarnaast vervalt de regeling ‘limited cycle’ uit het Protocol cao’s 2011-2014 punt
17 in daze bijiage.

Ingang hiervan vindt plaats zo spoedig mogetijk na ratificatie van dit akkoord, rekening
houdende met de indelings- en biedingssystematiek die in de bijlage van toepassing is.

Inleveren 3 FD-dagen
85C 7:15. Het aantal compenserende feestdagen wordt met ingang van (cao-)jaar 2016
met 3 verminderd en bed raagt vanaf dan 3.
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Vileguren
- 55 3.7 en 3.8, Het maximaal aantal vlieguren per 30 dagen en per jaar zal per direct
worden aangepast naar 90 en 850 a.g.v. de stijging van productiviteit.
- 85A 3.31 en 3.32. Het maximaal aantal vileguren per 30 dagen en per )aar zal per
direct worden aangepast naar 81, 86 voor de genoernde afwijking en 770 a.g.v. de
stijging van productiviteit.
- B5C 3.31 en 3.32. Het maxlmaal aantal vileguren per 30 dagen en per jaar zal per
direct worden aangepast naar 81, 86 voor de genoemde afwijking en 770 a.g.v. de
stijging van productiviteit.

In bijiage 5A hoeft het maximaal aental vlieguren niet opgehoogd te worden voor de
ophoging van werkdagen per cyclus near 17. Deze is immers met het Bastion-Akkoord
niet near beneden bijgesteld en derhalve reeds gebaseerd op 17 werkdagen per cyclus.

BijIape 6: Regeling Vhegersloopbaan

B787-9
Inschaling en overige voorwaarden (behoudens één wijziging) conform brief met
kenmerk AMS/GG.15.095 (bijlage 1).

Besparing opleidingen (als resultante van productiviteitstoename vliegerkorps)
De in dit akkoord opgenomen maatregelen leiden tot een significante verlaging van het
aantal omscholingen en dragen bij aan het oplossen van de kattenrug’ (de tijdelijke
opleidingsgolf als gevoig van o.m. de Infasering van de 5787). Hiermee wordt eenmalig
een groot volume aan vliegerkosten voor KLM bespaard.

Pensioenen

Kostendekkende premie op basis van verwacht rendement
Partijen spreken af dat per direct de interne toets (door het pensloenfonds) op
kostendekkendheid structureel uitsluitend plaatsvindt op basis van een
gedempte kostendekkende premie op basis van verwacht rendement. Voor het
bepalen van de normpremie wordt een rentegrondsiag van 2% gehanteerd, zoals
vermeld in de uitvoeringsovereenkomst (zie bijlage A, onderdee U, eerste zin). De
overige aanvullende criteria vanaf de 2de zin van onderdeel d, vervallen.
Tekst bijiage A uitvoeringsovereenkomst, punt m wordt hierop aangepast,

Gemist volume
Ter verduidelijking van de afsptaken met betrekking tot overschotten en tekorten in
relatie tot nFrK kan pas tot premiekorting worden overgegaan nadat zowel het nlveau als
het gemiste volume van de pensioenaanspraken is hersteld en betaald.

Pensioen richtleeftijd
Als arbeidsvoorwaardelijke concessie als onderdeel van Perform 2020 zal de pensicen
richtleeftijd van de KLM-vliegers met twee jaar worden opgehoogd tot 58 jaar. Dit vindt
plaats binnen juridische kaders (o.m. pensioen- en discriminatiewetgeving) en met
behoud van de huidige objectieve rechtvaardigingsgrond. De verplichte pensionering van
vliegers voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd blijft noodzakelijk voor de
doorstroming en carriêreontwlkkeling van vliegers. Bij een aanpassing van een bestaande
pensioenregeling is het onvermijdelijk dat sommige vliegers (net) wel en sommige
vliegers (net) niet onder de nieuwe regels komen te vallen. Aangezien zowel de oude als
de nieuwe regels via cao-oveHeg tot stand zijri gekomen, worden beide regelingen
redelijk geacht.

AMS/GG.5.099 d.d. 26 augustus 2015 4



KLIV1 Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

1. Concrete invulling

1.1. De pensioenrichtleeftijd zal vanaf 1 julI 2016 in 4 stappen van 6 maanden worden
opgehoogd tot een pensioenrichtleeftijd van 58 jaar. De mate van de individuele
verhoging is afhankelijk van de geboortedatum van de vileger. De ophoging is
onafhankelijk van het al dan niet deeltijd vliegen of gevlogen hebben conform art.
5.8 (verminderde productie) van de cao.

• Voor vliegers geboren voor 1 juli 1960 verandert de pensioenleeftijd niet.
Voor deze groep vilegers blijft een pensioenrichtleeftijd van 56 )aar gelden.

- Voor vliegers geboren op of na 1 juIl 1960 en voor 1 januari 1961 wordt de
pensioenleeftijd verhoogd met 6 maanden. Voor deze groep vliegers geldt
een pensioenrichtleeftijd van 56,5 jaar.

• Voor vliegers geboren op of na 1 januari 1961 en voor 1 julI 1961 wordt de
pensioenleeftijd verhoogd met 12 maanden. Voot deze groep vliegers geldt
een pensioenrichtleeftijd van 57 jaar.

- Voor vliegers geboren op of na 1 juli 1961 en voor 1 januari 1962 wordt de
pensioenleefti)d verhoogd met 18 maanden. Voor deze groep vliegers geldt
een pensioenrichtleeftijd van 57,5 jaar.

- Voor vliegers geboren op of na 1 januari 1962 wordt de pensioenleeftijd
verhoogd met 24 maanden. Voor deze groep vliegers geldt de nieuwe
pensioenrichtleeftijd van 58 jaar.

1.2. Vliegers waarbij op grond van dit protocol geen, of minder dan 2 jaar verhoging van
de pensioenleeftijd plaatsvindt, zijn nlet gerechtigd tot enige compensatie voor het
missen van die aanpassing.

1.3. In dit protocol worden tijdelijke en structurele meatregelen afgesproken ter
praktische invulling van de ophoging van de pensioenrichtleeftijd. Deze
maatregelen worden vormgegeven als ware er 4 momenten waarop vlftueef een
half jaar in de carrière wordt tussengevoegd om tot de totale ophoging van
maximaal 24 maanden te komen. Dit is op 1-7-2016, 1-7-2017, 1-7-2018 en 1-7-
2019. Deze tussengevoegde halfjaren lopen daarmee van 1 juli tot en met 31
december van het betreffende jaar.

2. Deeltijdpensioen

2.1. Ten aanzien van deeltijdpensioen zal ‘productieneutraliteit’ als uitgangspunt blijven
gelden. Voor vilegers die deeltijd vliegen in bet kader van de mogelijkheid de
pensioendatum uit te stellen (deeltijdpensioen), gelden identieke aanpassingen van
de pensioendata, conform art. 5.8 (verminderde productie) van de cao. Derhalve
telt de deeltijdfactor tijdens de ingevoegde ha1taren fd.w.z. van 1 juli t/m 31
december 2016, 2017, 2018 en 2019) niet mee in de pensioendatum correctie in de
zin van aft. 5.8 (2) b.
Dit geldt ook voor de nieuwe geIntroduceerde deeltijdvariant 90%.

2.2. De ingangsleeftijden voor het meetellen van deeltijd in bet kader van verminderde
productie en deeltijdpensioen schuiven in gelijke stappen van een half jaar op tot
42 respectievelijk 50, 50 jaar en zes maanden en 54 jaar. De verhoogde
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pensioenleeftijd wordt in afle gevallen ulterlijk de dag waarop de Ieeftijd van 62 jaac
wordt bereikt.

N.b. Voor al deze verhogingen g&dt dat deze voor een individuele viieger
evenveel opschuiven ais de verschuiving van de pensioenrichtleeftifd voor
deze vlieger op basis van deze regellng. Voorbeeld: een vileget is geboren in
mel 1961 en kr,fgt op basis van deze regeling een 1 jaar hogere
pensoenrichtleefti)d. De in genoemde 5.8 (2) a. genoemde leeftijden schuiven
voor deze vlieger op naar resp. 41 jaar, 49 faa,-, 49 jaar en 6 maanden en 53
faar. Deeltifd genoten in de periodes 1-7-2016 tIm 31 -12-2016 en 1-7-2017
tIm 31-12-2017 leidt (00k) voor deze vlieger niet tot extra verhoging van de
pensloendatum. De ulterste verhoogde pensloendatum uit 5.8 (2) b. wordt
voor deze vlieger de dag waarop de 61 -fang leeftijd wordt bereikt.

3. Invloed op bindingen

Op het moment van de invoeging van een half jaar worden de bindingen van vliegers,
zoals bedoeld in bijlage 6 punt 3.2, met een half jaar verlengd. Dit zal geschieden bij
aanvang van die verlengingsperiode en geldt tevens voor bindingen die in die periode
aa nva ng en.

4. Finariciële aspecten

4.1. Gedurende het hele kalenderjaar waarin een half jaar wordt tussengevoegd, wordt
de heift van het totale pensloenpremiebudget niet uitbetaald door KLM.
Uitgezonderd is de premie van vliegers waarbij dat half jaar niet wordt ingevoegd.

4.2. De ophoging van de pensloenrichtleeftijd reduceert in deze 4 jaar voor KLM (in
eetste indicatie) de kosten met in totaal 400 miljoen euro, 100 miljoen euro per
jaar.

4.3. Hiertoe zullen twee tijdelijke premievrijvalstaffels worden vastgesteld die van
toepassingen zullen zljn in jaren 2016 — 2019. Voor de vaststelling wordt ter
referentie uitgegaan van het korps dat in dienst was op 1-1-2015 en waarbij
rekening wordt gehouden met de reguliere eindejaarsuitkering van 8,33%. De
staffels worden zodanig vastgesteld dat dit, toegepast op het januari salaris van het
gehele referentiekorps en vermenigvuldigd met 12, lelUt tot een reductie ten
opzichte van toepassing van de huidige staffels van 85 miljoen euro.

4.4. Vliegers die eerder Lift dienst treden dan de datum die uit de nieuwe regels volgt,
leveren de flnanciële bljdrage in de vorm van afstand van het
pensloenpremiebudget zoals beschreven in dit protocol en zljn niet gerechtigd tot
enige vorm van restitutie van deze bijdrage.

4.5. Er is 190 miljoen euro gereserveerd ter redelijke compensatie van de gestagneerde
vilegers ter behoud van de objectieve rechtvaardigingsgrond en ten behoeve van
gehele gedragenheid van de ophoging van de pensioenrichtleeftijd. De (bruto)
compensatie vindt in hetzelfde jaar als de inhouding plaats via een verdeelsleutel,
waarbij de hoogte afhankelijk Is van de geschatte financiële carriëreschade tot aan
de oorspronkelijke pensioenleeftijd voor de vlieger als gevoig van stagnatie, waarblj
geldt dat de uiteindelijke compensatie een geschat (bruto) forfaitair bedrag zat zijn.
Dit zal niet meetellen voor de berekening van enige andere betaling, zoals
vakantiegeld en het pensioenpremiebudget.
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5. Structur&e aanpassing pensloenpremie

5.1. Er zullen twee nleuwe vrijvalstaffels worden vastgesteld welke vanaf 1-1-2020 van
toepassing zijn voor de vliegers voor wie de pensioenrichtleeftijd als gevoig van
deze regeling met twee jaar wordt opgehoogd. Voor de vaststelling wordt ter
referentie uitgegaan van het hele korps dat In dienst was op 1-1-2015, en de
reguliere eindejaarsuitkering van 8,33%. De staffels worden zodanig vastgesteld
dat, toegepast op hetjanuari salaris van het gehele referentie korps en
vermenigvuldigd met 12, dit Ieidt tot een reductie ten opzichte van toepassing van
de huidige staftels van 8,5 miljoen. Deze structurele besparing strekt ten voordele
van KLM.

5.2. Volgens exact dezelfde systematiek worden ook nieuwe staffels gemaakt voor de
vilegers die 1/a, 1 en 1½ jaar doorvtiegen, met een opbrengst van respectievelijk
2,215, 4,25 en 6,375 miljoen euro. Voor deze groepen vliegers zullen deze
respectievelijke staffels per 1-1-2017, 1-1-2018 en 1-1-2019 structureel van
toepassing zijn.

6. Ovetige bepalingen

6.1. De overgangs- en compensatie-afspraken hebben een eenmalig karakter. Andere
Cal dan niet voorziene) nadelige gevolgen van deze afspraken zullen niet leiden tot
compensatie door KLM.

6.2. AIle opgebouwde pensioenrechten worden op 1 januari 2016 individueel
herberekend op basis van de flu geldende uitstelfactoren. Eventuele premie
effecten In het brute pensioen die optreden als gevoig van de actuariele
herberekening In combinatie met het maximaal blijven benutten van de bruto
flscale pensioenruimte, worden gecorrigeerd in deze tijdelijke staftels, zljn
(direct/indirect) niet voor rekening KLM en hebben geen effect op de hoogte van
het bedrag van de tijdelijke besparing in dejaren 2016-2019. De hogere kosten
van het bruto pensioen voor toekomstige pensioen opbouw als gevolg van het
ouder worden van het vllegerbestand blijft hierbij buiten beschouwing en zijn
expliciet we! veer rekening van KLM.

6.3. De netto-pensioenregeling zal voor de jaren waarin de tussenvoeging van de
halfjaren plaatsvindt (2016 t/m 2019) worden uitgebreid met de optie cm dee! te
nemen met de resterende vrijval.

6.4. Aan de vrijval- en levensloopstaffels zullen twee jaar worden toegevoegd in lijn met
de opbouw van de betreffende staffels:

Leeftijd Levensloop Vrifvalstaffel 1 Vrijva!staffel 1 Vrijvalstaffel 2
(KLM) (Ex MP)

60 9,17% 19,25% 19,62°h 30,17%
61 9,36% 19,59% 19,96% 30,69°h

6.5. De pensioenafspraken zijn ook van toepassing op de pensioenregeling veer de
voormalige Martinair-vliegers die per 1 november 2011 (op basis van het
toenmalige Ringvaart Akkoord) bij KLM in dlenst zijn getreden.
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6.6. KLM en de VNV zullen, in nauwe samenwerking met de specialisten van het
Pensioenfonds, de komende periode verdere invulling geven aan de gemaakte
afspra ken.

Overige zaken

Afspraak informatie en inspraak
In lijn met het Raamwerk fAMS/GG.15.003 dd 26januari 2015) en in het kader van
P2020 te nemen maatregelen, zal KLM (directie) zich maximaal inspannen om voor het
einde van de looptijd van dit cao akkoord een zetel in de RvC AF/KL voor de VNV te
realiseren.

Daarnaast spreken KLM en de VNV af tenminste vier maal per jaar (rond de
bekendmaking kwartaalcijfers) met diepgang van gedachten te wisselen over de stand
van zaken en de toekomst van de onderneming. Dit overleg vindt plaats op directie
niveau en op verzoek van KLM met het presidentiele team van de VNV.

Onderwerpen van gesprek (kunnen) zijn de strategische koers, meerjarenplannen,
financiële rappoftage over het betreffende kwartaal en eventuele projecties ten aanzien
van het flnanciele resultaat, signWicante wijzigingen in het vlootplan en
netwerkontwikkelingen en eventuele transacties of een reeks van transacties waarmee
tenmlnste 20% van de aandelen van de onderneming is gemoeid en/of eventuele
verkoop van zelfstandige bedrijfsonderdelen. Onderwerpen en de daarbij relevante
informatie zullen in een vroegtijdig stadium aan de orde komen. Gedurende hetjaac
deelt KLM vroegtijdig relevante informaUe met de VNV.
Tenslotte zal KLM de VNV inhoudelijk op de hoogte houden van de voortgang van
Perform 2020.

Aandelen AF/KLM
• KLM zal zich tot het uiterste inspannen een aandelenprogramma te effectueren dat

een waarde vertegenwoordigt van EUR $0 miljoen aan aandelen Air France-KLM
(“AFKL”) tegen de koers op het moment van toekenning. Onder inspanning valt
minimaal het verzoek aan de AFKL board en bij toestemming vervolgens de AFKL AVA
tot het verkrijgen van AFKL aandelen voor dit aandelenprogramma.

• Uitgangspunt is dat aandelen worden toegekend in drie tranches, waarbij elke tranche
zal bedragen het equivalent op dat moment van 1/3 van EUR 80 miljoen aan
aandelen tegen de dan geldende koers.

• De je toekenning vindt plaats per eerst mogelijke datum na, of de jaarlijkse reguliere
AF/KL AVA (2016) of een BAVA indien eerder uitgeschreven, gewaardeerd tegen de
AFKL aandelenkoers slotkoers van die datum. De tweede en derde toekenning van de
AEKL aandelen vindt plaats per 1 april 2017 resp. 1 april 2018 gewaardeerd tegen de
AFKL aandelenkoers slotkoers op 31 maart 2017 resp. 30 maaft 2018.

• De toekenning / het programma zal niet leiden tot een feenmalig) P&L effect voor
KLM van EUR 80 miljoen ineens in Qi 2016; uitgangspunt is P&L effect conform de
toegewezen tranche (op die datum) en, ter voorkoming van misverstanden, dus niet
in 2015. De daadwerkelijke uitvoering en vastlegging zal hierop worden ingeñcht. Het
is aan de externe accountant van KLM (KPMG) te bepalen of aan dit vereiste wordt
voldaan.

• Voor de aandelen geldt een lock-up van 3 jaar, inhoudende dat deze niet eerder dan
na drie jaar kunnen worden verkocht of ultgeoefend.

• KLM zal de AFKL aendelen toekennen aan een nog op te richten Stichting
Administratie Kantoor (SAK), ter collectief beheer voor het KLM vliegercol!ectief,
onder de voorwaarden dat:
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(i) dat overeenstemming worUt bereikt met de Belastingdienst dat de
inhoudingsplicht ten aanzien van de aandelen volledig blj de SAK komt te
liggen;

(ii) dat het toekennen geen fiscale consequenties voor KLM met zich meebrengt;

(iii)dat de SAK afdoende (payroll) administratie voert en KLM, indien nodig, tijdig
van alle benodigde informatie zal voorzien.

(iv)dat VNV leden en niet VNV leden steeds gelijke behandeling genieten door de
SAK.

• De SAK verkrijgt het juridisch eigendom over de aandelen. Doel van de SAK is
behartiging van de lange termijn belangen van de KLM-vliegers.

• De inrichting van de SAK en vorrn van beheer door de SAK zal in aanloop naar de 1ste

beschikbaarstelling door de VNV worden bepaald. Hlerbij zal onder andere de
afwikkeling in geval van pensionering en uitdiensttreding van vliegers worden
vastgelegd. De wijze van invulling zal voor KLM geen extra administratieve lasten en
(fiscale) kosten met zich meebrengen.

• De tiscale consequenties van de toegekende aandelen zijn voor rekening van de SAK
en/of de vlieger. De SAK neemt alle flscale verplichtlngen ten aanzien van de
aandelen in retatie tot de individuele vliegers over van KLM en de inhoudingsplicht
gaat over naar de SAK. De SAK zal KLM hiervoor vrijwaren. Voorts is het de bedoeling
dat heffing wordt uitgesteld totdat eventuele uitkeringen door de SAK aan individuele
vliegers worden gedaan. De benodigde middelen kunnen door de SAK op elk moment
worden verkregen door de verkoop van aandelen in contanten. De overgang van de
inhoudingsplicht op de SAK zal pas plaatsvinden na een akkoord van de
Belastingdienst.

• De SAK zal KLM vrijwaren voor de kosten vooftvloeiend uit eventuele juridische
claims verband houdend met dit aandelenprogramma voor zover dit de bezittingen
van de SAK niet overstijgt.

• In geval toepasselijke wetgeving het voorgaande niet toestaat of niet in deze vorm,
zullen KLM en de VNV in overleg treden over een alternatieve invullirig van het
aandelenprogramma.

• In geval het aandelenprogramma deels of in het geheel niet kan worden
geeffectueerd zal KLM in overleg treden met de VNV over de wijze waarop de
(resterende) waardeoverdracht (bijvoorbeeld in de vorm van phantom shares of
andere alternatieven) dan zal plaats vinden.

Winstdelingsregeling
• Deze wlnstdelingsregeling komt in de plaats van de winstafhankelijke beloning 2015

zoals afgesproken in het Protocol cao’s 2011-2014.
• De nieuwe regeling zal ingaan per datum goedkeuring door de VNV ledenraad van dit

cao-akkoord en wordt over het jaar 2015 naar rato van dit boekjaar toegepast. Voor
het andere deel van 2015 geldt de thans bestaande winstdelingsregeling welke dan
ook naar rato wordt toegepast. Ter bep&ing van de winstdelingsregeling over 2015,
wordt de uitkomst van beide regelingen bij elkaar opgeteld.

• Winstdeling vindt plaats op basis van onderstaande winstdelingstabel via !ineaire
interpolatie.

• Onder CDI wordt verstaan het Current Operating Income van de KLM-groep, exclusief
de CDI van Transavia over enig geheel boekjaar (inclusief IFRS pensioenasset)
conform de geldende boekhoudkundige regels en goedgekeurd door de externe
accountant.
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• Onder omzet wordt verstaan de KLM-groepsomzet exclusiefTransavia omzet conform
de geldende boekhoudkundige regels en goedgekeurd door de externe accountant.

• De uitkering uit hoofde van deze winstdelingsregeling vindt plaats aan alle op 31
december van enig jaar in dienst zijnde KLM-vliegers en wordt betekend over 12 maal
het op 31 december van enig jaar geldende maandsalaris c.q. ziekengeld of uitkering
volgens bijlage 7 van het jaar waarover de winstuitkering plaatsvindt. De uitkering is
niet pensioengevend. Uitbetaling vihdt plaats in april met het aprilsalaris van het
daarop volgende boekjaar.

• In geval van indiensttreding, beêindiging van de actieve dienst, non
actlviteitsperioden of overgang naar een ander deeltijdpercentage in de periode van 1
januari t/m 31 december van het jaar waarover de winstdelingsuitkering wordt
bepaald, wordt de winstdelingsuitkering naar rato berekend en uitbetaald op basis van
het aantal dagen in actieve dienst resp. naar rato van het deeltijd percentage op 31
december.

• Bij ultdiensttreding (anders dan door overlijden of pensionering) geldt voorts dat een
winstdelingsuitkering slechts wordt toegekend indien de werknemer in de
referentieperiode gedurende tenminste 3 maanden In actieve dienst is geweest.

Winstdelingstabel
(Operating Margin, zijnde de CCI over een gehee! boekfoar uitgedrukt als percentage van
de jaaromzet, versus uitkering)

label 1:

Operating margin tim 3,7% Uitkering 0%

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

Ontslagrecht
KLM en de VNV herbevestigen de ontslagregeling zoals opgenomen in huidige cao en
zullen deze in (ijn met de nieuwe wetgevlng borgen in cao. Hiervoor zal een
ontslagcommissie worden opgericht en een bijbehorend reglement worden opgesteld.

WAZO wetgeving
KLM en de VNV zullen een gezamenlijke check doen of de cao voldoet aan (recent
gewijzigde) arbeidswetgeving (WAZO, WAA etc.) en deze waar nodig hiermee in lijn
bre ngen.

90% deeltijd
Er wordt voor bijlage 5, 5A en 5C een 90% deeltijdvariant geIntroduceerd naast de reeds
bestaande mogelijkheden. Dit biedt vliegers de mogelijkheld om verhoogde productiviteit
in te wisselen voor een reductie van het salaris. De eerst mogelijke aanvraag voor dit
nieuwe tewerkstelhngspercentage zal op 1 januari 2016 kunnen worden ingediend

Maatregelen ter versnelling van effect maatregelen
Om de in het akkoord afgesproken maatregelen snel effect te laten resulteren, kunnen
KLM en de VNV tijdelijke maatregelen afspreken.

Opname incorporatiebeding
Opname van de nieuwe overeengekomen cao-tekst condom het incorporatiebeding in de
cao, te weten: ‘Een Protocol dat tussen KLM en de VNV wordt overeengekomen
gedurende of no de looptijd van de cao is van toepassing op de arbeidsovereenkomst van
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de vlieger. Bepalingen in een Protocol prevaleren boven conflicterende afwijkende cao
bepalingen gedurende de looptijd van het Protocol.’

Werkgelegenheid
Gedurende de cao-periode vinden geen gedwongen ontslagen plaats omwille van
economische redenen zolang bestaande Pnsttumenten tiler voor worden ingezet
(waaronder tijdelijke verruiming deeltijd en/of non-activiteit) toereikend zijn. Indien deze
instrumenten ontoereikend zijn, treden partijen in overleg.

Looptijd
Overwegende het geheel van dit akkoord komen partijen een Iooptijd van 1 januari 2015
tIm 31 december 2017 overeen.

Aldus overeengekomen en ondertekend te Amstelveen op 21 augustus 2015

Vereniging Nederlandse
Verkeersvllegers

C.

an den Hudding
Vice-President VNV

Konlnkhjke Luchtvaart
Maatschapplj N.y.

A.W. Slagt
EVP HR & Industrial Relations

Voorzitter bestuursafdeling KIM

AMS/GG.15.099 d.d. 26 augustus 2015 11



-.

KLIVI Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

Bijlage 1: Brief Inschaling B787-9 (AMS/GG.15.095)

Ten aanzlen van de 8787-9 zijn KLM en de VNV het volgende overeengekomen:

De 8787-9 kan variant/gemixed met de 6777-200/300 wotden gevlogen. Over de
professionele en technische zaken die hierbij aandacht nodig hebben, bestaat In het
vliegtechnisch overleg tussen KLM en de VNV een gemeenschappelijk beeld over hoe dit
verantwoord lngericht zal worden en ondec welke randvoorwaarden. Dit overleg zal ook
na de introductie van de 8787-9 voort wotden gezet.

Het variant/gemixed vliegen van de 8787-9 en de 6777-200/300 brengt een uitbreiding
van de weckzaamheden en extra belasting voor de vileger met zich mee. Deze
additionele werkzaamheden leiden tot een verbetering van productiviteit en geven KLM
de mogelijkheid de kosten per eenheld te verlagen. Di t wordt onder meet veroorzaakt
door:
* afname van overheadkosten;
* aname van reservestelling van vloot en cockpit crew;
* afname van opleidingen;
* verbeterde netwerkoptimalisatie;
* toename van flexlbiliteit In de uitvoering van de operatie.

Deze te bereiken voordelen zullen (deels) als compensatie dienen als waacdecing voor de
uitbreiding van de werkzaamheden van de vlieger. Omdat In de lopende cao
ondechandeling ‘Perform 2020’ wordt gesproken over bezulnigen en daarvoor een
raamwerk overeengekomen Is, wordt deze compensatie a15 besparing aangemerkt en zal
het varlant/gemixed vliegen van de B787-9 en de 8777-200/300 ditmaal niet lelden tot
een ophoging van de functiebetaling (F-factor uit salarisformule) van de vliegecs. Het
afzlen van additlonele betaling wocdt meegenomen In een toekomstig cao-akkoord &s
Investerlng van de vliegers in de KLM.

Bovenstaande ledt ertoe dat de 8787 9 ingeschaald wordt gelijk aan de 8777 voor zowel
de betallng, WRR als positle In de RVL

• Als rustge(egenheid zijn twee bedden en een stoel aanwezlg In de OFCR (Overhead Flight
Crew Rest). Voor vluchten met 4 vliegers zaP additioneel één buslnessclass stoel ter
beschlkklng warden gesteld, wanneer deze bij aanvang van de dag van uitvoerlng nog
niet verkocht Is (‘last saleable seat’2).

De 5787-9 cockpit OFCR Is vanaf aflevering voor de gehele vluchtultvoering, Incluslef
taxi, take-off en landing, gecertificeerd.

KLM en de VNV zullen op korte termljn in overleg punten die als gevolg van de inschaling
gemaakt moeten worden bespreken en een voorstel voorleggen aan het formeel overleg.
(Te denken valt aan omgang met deeltijders, effect van recency op de indeling,
verzoekencegeling, toe- en aanwijzen van difference courses etc.)

• De uitkomst van dit overleg omtrent uitvoerlngsleg zal tezamen met bovenstaande
Inschallngsafspcaak en eventuele toevoeglngen In een protocol worden geformailseerd.

Vooruitlopend op deze formele deflnltleve afspraak wordt de tijdelijke afspraak ‘VNV/KLM
inzake 8787-9 Difference training’ dd. 16 december 2014 tot uiterlijk 1 oktober 2015
verlengd.

2 Dit houdt in niet middels reguliere verkoop en niet voor upgrades, overflow economyclass en/of [PB.
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