
 
 
 
 
 
Principe akkoord Cao 2009-2010 

Looptijd 
18 maanden, van 1 juli 2009 tot en met 31 december 2010. 

Salaris en onkosten 
1. De eindejaarsuitkering zal per december 2010 met 1% verhoogd worden naar 2,5%. 

Hiermee wordt het jaarsalaris dus structureel met 1% verhoogd. 
2.   Netto onkostenvergoeding wordt, met ingang van 1 januari 2010, verhoogd van 

€24,40 naar €33,30. 
Deze onkostenvergoeding bestaat uit 3 delen te weten: 
-  stomerijkosten:   €30,- (gem. kosten om 1 keer per maand uniform te stomen) 
-  sms kosten:    €1,30 
-  koffie / thee vergoeding:  €2,10 (voor aanschaf op het bemanningencentrum bij 

aan- en afmelden). 
3. Martinair faciliteert alle cabinemedewerkers gratis en onbeperkt internet op elke 

passagebestemming. Als het hotel internet op de kamer aanbiedt dan mag het 
individu hier tevens kosteloos gebruik van maken. 

Cafetaria- en reiskosten 
4. Introductie cafetariasysteem “My Choice”. In een cafetariasysteem kunnen bepaalde 

zaken fiscaal vriendelijk verrekend worden. Te denken valt aan:  
-     aan- en verkoop vakantiedagen; 
-     vakbondcontributie; 
-     reiskostenvergoeding; 
-     ANW-hiaatpensioen; 
-     OV- / NS-jaar of trajectkaart. 
Tevens kun je kiezen om het vakantiegeld per maand te laten uitbetalen zodat een 
groter maandelijks besteedbaar budget tot je beschikking komt. 

5. Aan- en verkopen van vakantiedagen per jaar verhogen van 5 naar 10, per 1 januari 
2010. 

WRR: 
6. De oproep tijd voor “stand-by” en “op afroep” wordt verruimd van 1.15 uur naar 1.30 

uur. 
7. De daadwerkelijke aanmeldtijd van het cabinepersoneel wordt gebruikt in de planning 

voor de berekening van de maximale FDP, voor long haul is dit 1.45 uur. Tot nu toe 
werd altijd het aanmeldtijdstip van de flightcrew gebruikt om de maximale FDP te 
berekenen.  

8. Bij ingrijpen in vrije tijd wordt de compensatie / inhaaltijd direct, in zijn geheel en 
aansluitend aan de vrije periode ingedeeld. Nu heeft Martinair de mogelijkheid de 
compensatie / inhaaltijd binnen 28 dagen en verdeeld over meerdere dagen terug te 
geven. 

9. Het 5 om 2 principe bij het afschrijven van vakantiedagen bij fulltimers wordt per 1 
januari 2010 afgeschaft. Hierdoor ontstaan feitelijk twee extra vakantiedagen. 
Martinair kan deze “extra” vakantiedagen indelen onder de volgende voorwaarden: 
-     aanzegtermijn van minimaal 6 weken; 
-     vakantiedagen moeten aan vrije periode gekoppeld zijn. Indien mogelijk 

vooraansluitend aan de vrije periode. 



10. Bij long haul ad-hoc vluchten waarbij de FDP eindigt op een station binnen de EU zal 
de rust gelijk zijn alsof het de thuisbasis Amsterdam betreft. Hiermee wordt 
voorkomen dat je de volgende dag gelijk weer een long haul vlucht kunt maken. 

11. Part-timer 50% krijgt de mogelijkheid om in periode C, 1 juni tot en met 14 september, 
een 8 daagse werkperiode vrij te kunnen nemen. 

12. Regeling “plussen” wordt open gesteld voor fulltimers met dien verstande dat alleen 
ad-hoc vluchten binnen Europa toegestaan zijn. 

13. Vanwege het afmelden op het bemanningencentrum zal de afmeldtijd voor de 
rustberekening naar omstreeks 30 minuten gaan. De afmeldtijd bedraagt nu 60 
minuten. Aangezien het om een reële afmeldtijd dient te gaan zal in de week van 10 
november een proef worden gehouden. Deze proef zal worden besproken tussen cao 
partijen. Daarna zal de afmeldtijd definitief worden vastgesteld. De Purser kan onder 
bijzondere omstandigheden altijd besluiten dat er een langere afmeldtijd noodzakelijk 
is. 

Algemeen: 
14. Op het moment dat het Ministerie van Buitenlandse zaken een negatief reisadvies 

voor een land of gebied afgeeft, dan zal de cabinebemanning daar niet ‘slippen’. In 
overeenstemming met UNC en onder bijzondere omstandigheden kan hiervan 
afgeweken worden. 

15. Nadat de afschrijvingsperiode van het uniform is verstreken (3 jaar) krijgen de dames 
de gelegenheid om te kiezen voor twee sets van één uniformsamenstelling. De heren 
krijgen na de afschrijvingsperiode een tweede colbert en een extra overhemd. 

16. Vakantieregeling herzien door een gedragen, overzichtelijke en werkbare regeling in 
te voeren gebaseerd op een puntensysteem. Een paritaire werkgroep zal deze 
vakantieregeling nader moeten gaan uitwerken. 

 
 


