
 
 

 Q&A EN SPELREGELS     

 WERKONDERBREKINGEN 
 

 
 
WAAROM VOEREN WE ACTIE 

 

Omdat het KLM-eindbod voor ons onacceptabel is! Het eindbod is unaniem weggestemd 
door de Ledenraad en zij hebben eveneens opgeroepen tot acties. Het KLM-eindbod is niet 
onderhandelbaar meer en slaat het fundament weg onder onze arbeidsvoorwaarden en richt 
zich op enorme bezuinigingen. En na deze bezuinigingsronde wil KLM nog eens twee 
inlever-cao’s afsluiten! 

 
Door deze werkonderbreking van een uur voor elke vlucht willen we het KLM er toe bewegen 
hun onevenwichtige en onvolledige eindbod van tafel te halen. Om zo tot een nieuwe, voor 
alle partijen aanvaardbare en gebalanceerde cao te komen.  

 
HOE KAN IK AAN DE ACTIE MEEDOEN: ACTIE-INSTRUCTIES 

 Meld je op de gebruikelijke manier aan voor je vlucht; 
 Meld KLM dat je meedoet aan de werkonderbreking. Exacte locatie is nog niet 

bekend. 
 Meld tijdens de (pre) briefing dat je deelneemt aan de actie 

KLM registreert je en je ontvangt een briefje; 
 Neem, zoals gewoonlijk deel aan de briefing met je bemanning, maar na afloop 

daarvan ga je direct naar de tweede verdieping (vide) van het BMC. Laat je daar 
registreren als actievoerder bij de VNC. Doe dit ook als je geen lid of bij een andere 
bond lid bent. Iedereen kan en mag meedoen! 

 Zorg dat je na de 60 minuten werkonderbreking naar de gate gaat, vanaf dat 

moment verloopt alles zoals gebruikelijk. 

             Heb je vragen over de werkonderbreking of zijn dingen onduidelijk, kijk         
             op  www.vnconline.nl of bel met de VNC: 020 - 5020480. 
 
WAT ZIJN MIJN RECHTEN BIJ DEELNAME AAN DE ACTIE 
Het recht om actie te voeren is vastgelegd in het Europees Sociaal Handvest, op basis 
daarvan ben je beschermd. Een werknemer mag op geen enkele wijze schade ondervinden 
door het meedoen aan een actie. KLM mag dus niet dreigen met het afnemen van IPB-
rechten, het missen van een promotie of het intrekken van faciliteiten. 
 
REGISTRATIE 
De KLM registratie van deelnemers is omdat KLM wil weten hoeveel deelnemers er zijn, 
waar de crew zich bevindt en om te voorkomen dat men ongeregistreerd het werk 
onderbreekt. Verder is de KLM registratie een formaliteit, het mag geen 
arbeidsvoorwaardelijke consequenties hebben anders dan dat KLM het recht heeft om 
salaris in te houden over het niet gewerkte uur. Zolang de werkonderbreking rechtmatig 
wordt geacht is de werkgever niet gerechtigd om disciplinaire maatregelen tegen de 
deelnemers te nemen en heeft de werkgever ook geen aanspraak op schadevergoeding. 

http://www.vnconline.nl/


Hieruit volgt ook dat het geen invloed mag hebben op promotiekansen en IPB rechten. 
Kortom: zolang de werkonderbreking niet door een rechter als onrechtmatig is verklaard, 
lopen deelnemers aan de werkonderbreking geen gevaar. 
 

Dit is zorgvuldig juridisch getoetst voor het huidige actietraject. De enige voorwaarde is 
dat je je strikt houdt aan de instructies. Je hoeft ook geen lid te zijn van de VNC of 
andere bond om deze bescherming te genieten, het geldt voor iedereen. De VNC 
registreert slechts omdat we willen weten hoeveel deelnemers er zijn en of dat 
overeenkomt met de KLM cijfers. 
 
Als er druk op je wordt uitgeoefend door wie dan ook, kan je het volgende statement maken: 
‘Actie voeren is een grondrecht. Deze actie is uitgeroepen door de VNC en ik ben wettelijk 
beschermd. Als u problemen heeft met de actie, wendt u zich dan tot de VNC.  Ik 
laat u weten dat ik hier geen enkele schade van mag ondervinden en verwacht dat u dat 
respecteert.’ 
Niemand kan jou verbieden mee te doen aan de werkonderbreking! 
 
WAT KUN JE DOEN OM ALLES IN GOEDE BANEN TE LEIDEN  
De boodschap komt het sterkst over als de hele cabinebemanning meedoet aan de 
werkonderbreking, we hopen natuurlijk op jullie steun. Maar als een slechts een deel van de 
bemanning wil meedoen of zelfs maar één cabinecollega, dan is dat zo, men staat volledig in 
hun recht. 
Het helpt als je goede informatie kunt geven aan je collega’s en de noodzaak van de actie 
weet uit te dragen. De uitgebreide brief van de VNC waarin per functiegroep vermeld staat 
wat het eindbod betekent, zou je kunnen helpen met het beantwoorden van vragen. Zorg 
als kaderlid dat je aan de gate de collega’s van de grond informeert en dat de eventuele 
vertragingscode op het conto van de crew komt. 
 

 
 
OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE 

 -      Houd je aan de gedrags- en uniformregels voor KLM cabinepersoneel;         
-      Ga respectvol om met de opvattingen en keuzes van je collega’s. Niet iedereen is     

dezelfde mening toegedaan en hoewel je natuurlijk best met elkaar van gedachten 
kunt wisselen is een verhit debat niet bevorderlijk voor de onderlinge sfeer.  

-      Draag zorg voor professionaliteit aan boord. Blijf beleefd en vriendelijk bij 
vragen van passagiers en geef hen de goede service die ze van ons gewend 
zijn; 

-      En nogmaals: laat je niet intimideren. Lid of geen lid, de vakbond staat garant voor 
je rechten.  

 
Kom in actie! 

 
DANK VOOR JULLIE STEUN NAMENS HET VNC BESTUUR 

 


