
 
  

  

  

  

 

 

 

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: 11 juni 2019 

Ons kenmerk: kdr7230 

Betreft: aanvullende data cao-overleg 

 
Geachte heer Slagt, 
 
Namens de gezamenlijke bonden bericht ik u het volgende.  
 
Tijdens het afgelopen cao-overleg d.d. 16 mei hebben wij gesproken over de inhoudelijke cao-voorstellen van de bonden. U gaf 
daarbij aan nog niet de positie van KLM in het cao-overleg te kunnen uiteenzetten. Ook kon u nog geen harde toezegging doen 
om gedurende de vijf weken tot aan het volgende cao-overleg, d.d. 18 juni a.s. de positie c.q. voorstellen van KLM per brief aan 
de bonden kenbaar te maken. Daarmee verstrijkt veel tijd voordat de positie van KLM duidelijk voor ons wordt. 
 
Gezien deze situatie maken we ons zorgen of we kunnen komen tot het door ons gewenste resultaat van een cao die er ligt 
voor het eind van de zomer, inclusief de daarbij behorende substantiële loonparagraaf en de domein-specifieke inhoudelijke 
punten. 
 
Er staan na 18 juni nog twee resterende cao-overleggen gepland tot aan het einde van de zomer. Dit schatten wij in als 
onvoldoende overlegtijd om te komen tot een cao-akkoord, zeker gelet op het multilaterale karakter van de onderhandelingen. 
Daarom hebben de bonden een poging gedaan om flexibiliteit te tonen en een aantal aanvullende overlegmomenten mogelijk te 
maken.  
 
Dit heeft erin geresulteerd dat wij op drie aanvullende data beschikbaar zijn voor cao-overleg met KLM. Dit betreft 1 juli, 3 juli 
en 9 juli.  
 
Wij vernemen graag uw beschikbaarheid en gaan ervan uit dat we hiermee extra dagen kunnen inplannen voor het cao-overleg. 
Voor wat betreft de delegaties van de bonden verzoeken wij KLM de delegaties waar nodig en in overleg vrij te spelen van hun 
werkzaamheden op die momenten.  
 
Daarnaast roepen wij KLM op om vóór 18 juni haar positie/voorstel kenbaar te maken per post, zodat wij het overleg zo goed 
als mogelijk kunnen benutten. 
 
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 

 


