
 
  

  

  

  

 

 

 

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM) 
Executive Vice President HR & Industrial Relations - AMS/HA 
De heer ir. A.W. Slagt 
Postbus 7700  
1117 ZL  SCHIPHOL 
 

Datum: 8 mei 2019 

Ons kenmerk: kdr7149 

Betreft: cao-overleg 

 
Geachte heer Slagt, 
 
In aanloop naar het eerste cao-overleg op 9 mei 2019, bericht ik u namens alle aan het overleg aangesloten bonden als 
volgt. 
 
Tijdens het woordvoerdersoverleg d.d. 11 april jl., heeft u namens KLM een procesvoorstel gedaan voor de komende cao-
onderhandelingen. Kortgezegd komt het voorstel erop neer het onderhandelingstraject in twee delen op te knippen, 
waarbij eerst een vrij kort traject wordt besteed aan multilaterale thema’s en een loonparagraaf in de vorm van een 
‘voorfinanciering’, waarna in een bilateraal traject middels ‘co-creatie’ invulling wordt gegeven aan een domein-specifiek 
thema. In het najaar zal in uw voorstel dan weer ‘het net opgehaald worden’ in een multilaterale setting om te komen tot 
een definitieve cao.  
 
De bonden wijzen dit procesvoorstel van KLM af. Wij wensen een gebruikelijk traject te doorlopen om tot een ‘regulier’ 
cao-akkoord te komen. Dat betekent dat we binnen afzienbare tijd tot één akkoord willen komen in ieder domein, met 
daarin zowel een substantiële loonparagraaf als een aantal inhoudelijk punten die invulling geven aan pijnpunten en 
wensen van de werknemers in de dagelijkse gang van zaken en/of concrete procesafspraken voor thema’s die zich op de 
iets langere termijn bevinden. Specifiek voor grond-domein betekent dit dat wij ernaar streven om de resultaten van het 
reeds lopende ‘co-creatie’ traject binnen deze cao-onderhandelingen te betrekken. Dit vindt wat ons betreft plaats in een 
multilaterale setting (met een neutrale procesbegeleider onder enkele voorwaarden), waarbij uiteraard ruimte is voor 
bilaterale werksessies waar de aspecten voor een bepaald domein zeer specifiek of technisch van aard zijn. 
 
Binnenkort zullen de bonden afzonderlijk u de inhoudelijke voorstellen doen toekomen om te komen tot een nieuw cao-
akkoord. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
M. Wallaard - CNV Vakmensen 
 

E. Rog - De Unie 
 

B. Nelen - FNV Cabine J. van den Brink - FNV Luchtvaart 
 
 
 

H.C. Brinkers - Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Technici M. Rademaker - Vereniging van KLM Professionals 
 

Ch. van Elswijk - Vereniging Nederlands Cabine Personeel 
 
 
 

C.T.R. Verhagen - Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers 

 


