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Geachte heer Slagt, beste Aart, 

Op zaterdagochtend 14 september jl. heeft KLM tijdens de cao-onderhandelingen een eindbod 

gedaan op loon en looptijd. Zowel de VNC als FNV Cabine hebben dat eindbod afgewezen, zoals 

toen reeds aan u medegedeeld en toegelicht.  

In navolging van dit teleurstellende KLM-eindbod en gelet op de reeds maandenlang geleverde 
inspanningen vanuit beide cabinevakbonden om middels onderhandelingen tot een gebalanceerde 
cao te komen, zien we ons genoodzaakt vervolgacties in te zetten.  

Indien KLM niet binnen 7 dagen na heden, woensdag 18 september 2019, tegemoet komt aan onze 
eis op loon en looptijd (7% procent, te weten 4% en 3% over 2 jaar), en inhoud, dan zal de VNC 
onderstaande acties in werking zetten. 
De VNC zal vanaf woensdag 25 september 2019 hogere eisen gaan stellen aan 

motiveringsverzoeken van KLM - zoals vastgelegd in de Cao KLM cabinepersoneel bijlage 5, artikel 

3.5 sub 1 en 2.  

Mocht KLM de ontstane impasse laten voortduren dan zal de VNC met ingang van maandag 30 

september 2019 haar medewerking aan motiveringen volledig staken. Ook het zogeheten ‘motiveren 

achteraf’ zal onder deze acties vallen.  

De aangekondigde maatregelen worden gesteund door cabinevakbond FNV Cabine.  
 
Daarnaast beraden wij ons op mogelijke vervolgacties. Zoals gebruikelijk zullen wij u over de aard, 
omvang en aanvang van dergelijke acties een aparte aanzegging doen. Daarbij zullen we rekening 
houden met de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen en overleg over het waarborgen van de 
veiligheid van mensen, goederen en materieel tijdens acties. 
 
Met vriendelijke groet, 
Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC                         FNV Cabine 

     
       
Chris van Elswijk      Birte Nelen 
Voorzitter KLM sectiebestuur     Vakbondsbestuurder 
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