
 

 

 
Geachte mevrouw Kartman, beste Miriam, 
 
Het zijn voor de luchtvaart en voor de mensen die in de luchtvaart werkzaam zijn, uitdagende tijden. Gelukkig 
zijn de reisbeperkingen voor een belangrijk deel opgeheven en neemt het aantal boekingen flink toe. Het her-
stel van KLM is ingezet en het bedrijf schrijft inmiddels zwarte cijfers. We kunnen wat dat betreft met optimis-
me naar voren kijken.  
 
In 2019 kwamen wij tot een mooi cao-akkoord. Enkele maanden na het sluiten van dat akkoord kwam de lucht-
vaartsector wereldwijd vrijwel tot stilstand. Dankzij de NOW-steun, de lening en de staatsgarantie van de Ne-
derlandse overheid en het financiële offer van een groot deel van het KLM-personeel, is het faillissement van 
KLM ons bespaard gebleven. Tot het uitbreken van de pandemie was KLM een financieel gezond bedrijf. Dat 
gegeven sneeuwt helaas regelmatig onder in het maatschappelijk debat dat de laatste tijd over de luchtvaart 
en over KLM in het bijzonder wordt gevoerd.   
 
Wat ons zorgen baart is de koopkracht van de KLM’ers. Onze leden hebben een substantieel deel van hun vaste 
en variabele inkomen moeten inleveren en zien zich vervolgens geconfronteerd met significant toegenomen 
lasten.   
 
Het imago van KLM als bedrijf en als werkgever staat onder druk. Wij hebben veel collega’s zien vertrekken de 
voorbije jaren. Eerst op basis van de VVR; nu vertrekken mensen spontaan, omdat de optelsom niet meer posi-
tief uitpakt en de loyaliteit jegens het bedrijf zijn grenzen kent. De krappe arbeidsmarkt en de arbeidsvoor-
waardelijke bijdrage, zeker naarmate die hoger is, maken de drempel laag om de carrière elders voort te zet-
ten. De verwachting is dat de krapte op de arbeidsmarkt zal aanhouden. 
 
De continuïteit van bepaalde bedrijfsprocessen kan op den duur niet worden gewaarborgd als KLM onvoldoen-
de gekwalificeerde professionals aan zich weet te binden. Dat geldt niet alleen voor operationele functies, 
waar veelal de eerste zorg ligt van het management en de aandacht van de media, maar ook voor administra-
tieve functies, managementfuncties en specialistische functies. Een tekort aan kantoormedewerkers doet iets 
met de kwaliteit van de organisatie, nu en in steeds sterkere mate op de langere termijn. Op diverse afdelingen 
is door onderbezetting de werkdruk fors toegenomen. Met de toenemende productie dreigt een kritische 
grens te worden overschreden.  
 
Medewerkers (en ook KLM) hebben er baat bij dat de rust terugkeert in het bedrijf; dat zij weer trots zijn op 
KLM en dat zij met vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken. Daarvoor dient de cohesie tussen medewer-
kers, ongeacht het cao-domein, te worden bevorderd. Het is noodzakelijk de organisatie weer op orde te bren-
gen, zowel kwantitatief (goede bezetting op alle posities) als kwalitatief (prettige werkomgeving/menselijke 
maat). 
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Wij realiseren ons dat KLM moet investeren in een nieuwe vloot en in nieuwe motoren. Daar zijn significante 
bedragen mee gemoeid. We realiseren ons ook dat KLM uit een zeer diep dal komt. Maar zonder gemotiveer-
de medewerkers zullen de resultaten van het bedrijf uiteindelijk achterblijven. Goede arbeidsvoorwaarden en 
arbeidsomstandigheden dragen bij aan de output van de medewerkers en daarmee aan de (financiële) resulta-
ten van het bedrijf. Beschouw de arbeidsvoorwaarden niet als een sluitpost. 
 
De arbeidsvoorwaardelijke bijdrage heeft een groot effect op de koopkracht en motivatie van onze achterban. 
Onze leden stellen zich massaal op het standpunt dat de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage niet langer kan wor-
den gehandhaafd en voelen zich daarbij gesteund door de ILO-uitspraak.  
 
In aanmerking dient te worden genomen dat het grondpersoneel op twee manieren reeds fors heeft bijgedra-
gen in het herstel van KLM. Naast de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage (‘P’) is het aantal grondmedewerkers de 
voorbije jaren significant verminderd (‘Q’). 
 
Voor de leden van de VKP is van groot belang dat het aanzienlijke koopkrachtverlies dat zij lijden in belangrijke 
mate wordt goedgemaakt.  
 
De VKP heeft in het kader van de cao-onderhandelingen de volgende voorstellen. 
 
1. Beëindigen arbeidsvoorwaardelijke bijdrage per 1 maart 2022 
2. Loonsverhoging nader te bepalen 
3. Looptijd nader te bepalen 
4. Verlof 
5. Hybride werken 
6. Dekking kosten en verduurzaming woon-werkverkeer  
7. Recht op perspectief 
8. Gelijke behandeling dienstreiziger 
9. Uitbreiding IPB-regeling 
10. Generatiebeleid 
11. Promoten lidmaatschap vakbonden 
12. Baanzekerheid 
13. Overig 
  
1. Beëindigen arbeidsvoorwaardelijke bijdrage per 1 maart 2022 
 
Beëindiging per 1 maart 2022 van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage voor het grondpersoneel, tegelijk met 
het eindigen van het tussen KLM en de VNV gesloten protocol arbeidsvoorwaardelijke bijdrage.  
 
2. Loonsverhoging 
 
Nader te bepalen (zie 3). 
 
3. Looptijd 
 
Nader te bepalen, afhankelijk van de omvang van het totaalpakket. Herstel van de koopkracht en het normali-
seren van de werkdruk zijn voor de leden van de VKP belangrijk en urgent en hebben daarom de hoogste prio-
riteit. De VKP heeft verschillende voorstellen die volgens de leden positief kunnen bijdragen aan de arbeids-
marktrelevantie van KLM. In dat licht moet u ook de volgende voorstellen lezen. 
 
4. Werkgelegenheid en baanzekerheid 
 
In de preambule is onder II B.1 bepaald dat het de werkzaamheden zoveel mogelijk door eigen werknemers 
laat uitvoeren. De VKP wenst een aanscherping van deze verplichting door te bepalen dat uitbesteding van 
werkzaamheden gedurende de looptijd niet is toegestaan.  
 
Verder wenst de VKP dat het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nog alleen in uitzon-
derlijke gevallen mogelijk is en dat een dergelijke overeenkomst slechts eenmaal kan worden verlengd. De 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is standaard.  



 

 

KLM specificeert, liefst per takenpakket of per productieproces, hoeveel FTE (grondpersoneel) het nodig 
heeft om adequaat invulling te geven aan betreffend takenpakket en/of productieproces (zoals ook is be-
paald hoeveel vliegers en cabin attendants op een vlucht moeten worden ingedeeld) en informeert de vak-
bonden daar regelmatig over. Oogmerk is dat dreigende onderbezetting (lees: te grote werkdruk) wordt 
voorkomen. 
 
5. Verlof 
 
Wat betreft het recht op verlof stelt de VKP het volgende voor: 

• Vijf (5) KV-dagen worden omgezet in ‘diversiteitsverlof’ (dit verlof kan de medewerker geheel naar 
eigen voorkeur opnemen voor bijzondere feesten/gebeurtenissen/evenementen); de overige KV-
dagen worden omgezet in MV-dagen; 

• Recht op negen weken betaald ouderschapsverlof tegen 70% van het salaris, dit in aanvulling op de 
bestaande regeling ouderschapsverlof (en zolang het kind niet ouder is dan 12 jaar); 

• Herintroductie leeftijdsdagen (HV) vanaf 55 jaar; 

• Rouwverlof op maat, met een minimum betaald verlof van vijf dagen; 

• Uitbreiding mogelijkheid om onbetaald verlof op te nemen met (garantie) behoud eigen functie dan 
wel andere passende functie; 

• KLM kent aan medewerkers betaalde ‘ontwikkeldagen’ toe, waarmee zij in de gelegenheid worden 
gesteld zich in te zetten voor hun persoonlijke ontwikkeling. 

 
6. Hybride werken 
 
De VKP ziet mogelijkheden voor het creëren van een win-win situatie (medewerkerstevredenheid, verbete-
ring productie, besparing op kantoorruimte en bevorderen duurzaamheid door minder woon-werkverkeer). 
De VKP stelt voor in de cao de kaders voor hybride werken vast te leggen, om zo willekeur en onderscheid 
binnen KLM tegen te gaan, waarbij de medewerker – in geval van thuiswerken – aanspraak kan maken op 
een (jaarlijks te indexeren) vergoeding van € 5 per dag. 
 
KLM stelt aan de medewerker (op basis van bruikleen) thuiswerkbenodigdheden ter beschikking, zoals een 
bureau, een stoel en/of een monitor, dan wel – als alternatief – een (declarabel) budget van €500 per vijf jaar 
voor de aanschaf van thuiswerkbenodigdheden.  
 
Iedere kantoormedewerker het recht om minstens twee dagen per week thuis te werken. In overleg kan de 
medewerker zijn/haar werkzaamheden voor een langere periode vanaf een door hem/haar te bepalen loca-
tie (bijvoorbeeld in het buitenland; ‘workation’) uitvoeren. 
 
Medewerkers hebben recht op onbereikbaarheid buiten de overeengekomen werktijden. Met uitzondering 
van bijzondere (urgente) omstandigheden, waarvoor bereikbaarheid noodzakelijk is. De leidinggevende en 
de medewerker maken hierover individuele afspraken rekening houdend met bovengenoemde afspraken. 
  
7. Dekking kosten en verduurzaming woon-werkverkeer   
 
Uitgangspunt is dat de medewerker geen kosten heeft in verband met reizen voor het werk, waaronder 
woon-werkverkeer (dekkende onkostenvergoeding).   
 
Gezien ‘de oproep’ van de samenleving tot verduurzaming, ligt het voor de hand om ook in de arbeidsvoor-
waardelijke sfeer te kijken naar mogelijkheden om bij te dragen aan een betere leefomgeving. Reeds ge-
noemd is hybride werken. Daarnaast kan KLM het gebruik van het Openbaar Vervoer bevorderen door mede-
werkers tegen gunstige condities een OV-abonnement, zoals een NS Business Card, aan te bieden, en/of een 
mobiliteitsbudget introduceren en/of het maximaal benutten fiscale mogelijkheden (bijvoorbeeld ‘fiets van 
de zaak’).  
 
 



 

 

8. Recht op perspectief  
 
De VKP stelt voor het loopbaan-/MD-beleid te intensiveren en instrumenten in te zetten die eraan bijdragen 
dat de loopbaanmogelijkheden en perspectieven voor medewerkers worden verruimd/verbeterd. De VKP 
stelt daarom voor een ‘Centrum voor Loopbaanontwikkeling’ (of Learning Centre) een plek in de KLM-
organisatie te geven. 
 
De VKP pleit verder voor het aanbieden van stages voor eigen grondpersoneel, jong en oud, dit in het kader 
van loopbaanoriëntatie/loopbaanontwikkeling. Ook kan ervaring worden opgedaan door middel van tijdelijke 
interne opdrachten, waarbij de eigen functie voor één (1) jaar beschikbaar blijft. De tijdelijke opdracht geeft 
de medewerker een voorrangspositie in het geval de opdracht wordt omgezet in een formatieplaats. 
 
De VKP pleit voor de introductie van (Engelstalige) werk en leer trajecten. Zo kan ruimer gebruik worden ge-
maakt van het potentieel in de arbeidsmarkt (denk aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, in het bij-
zonder mensen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen). Het draagt ook bij aan de diversiteit 
binnen KLM.   
 
Als de situatie op de arbeidsmarkt daartoe aanleiding geeft, kan KLM op objectiveerbare gronden besluiten 
om voor KLM professionals een arbeidsmarkttoeslag toe te kennen.  
 
Daarnaast vraagt de VKP in het bijzonder aandacht voor jonge MSG’ers. De loskoppeling tussen beoordelen 
en belonen heeft ertoe geleid dat het arbeidsvoorwaardelijk pakket voor jonge medewerkers ‘minder compe-
titief’ is. Doorgroei naar de maximale RSP duurt in de nieuwe systematiek (veelal) langer. Jongeren wisselen 
sneller van baan en van werkgever. Voldoende financieel perspectief op een kortere termijn draagt bij aan 
het behoud en aantrekken van jonge mensen. VKP stelt voor een bijzondere toeslag of een bijzondere bonus 
toe te kennen aan de medewerker die nog niet de maximale RSP heeft bereikt, maar wel als vakvolwassen 
kan worden aangemerkt.  
 
Introductie van een ‘retentiebonus’ om het vertrek van bepaalde functionarissen/medewerkers te voorko-
men. 
 
9. Gelijke behandeling dienstreiziger 
 
Het is voor de VKP niet aanvaardbaar, dat wat betreft de vergoedingen, voorzieningen en faciliteiten tijdens 
reizen ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden, onderscheid wordt gemaakt tussen grondper-
soneel en vliegend personeel. Er bestaat hier geen objectieve rechtvaardiging voor.  De rechten van het KLM-
personeel, ‘grond’ en ‘vliegend’, dienen te worden geharmoniseerd (zie ook preambule); dat kan worden 
bevorderd door: 

• De daggeldregeling die geldt voor vliegend personeel in het geval van dienstreizen naar analogie toe-
passen bij grondpersoneel; 

• Limitering hotelkosten loslaten en bij het selecteren van hotels voor zowel grondpersoneel als vlie-
gend personeel dezelfde standaard (criteria) toepassen; 

• Aansluiting vertegenwoordigers grondpersoneel bij de HODACO; 

• Toekenning SkyPriority-service aan alle dienstreizigers; 

• Dienstreizigers maken in geval van intercontinentale vluchten aanspraak op een stoel in de C-klasse en 
krijgen toegang tot de lounge; 

• Geen beperking parkeerfaciliteiten (op Schiphol) bij meerdaagse dienstreizen. 
 
10. Uitbreiding IPB-regeling 
  
De aantrekkelijkheid van KLM als werkgever kan mede worden bevorderd door een verbetering van de IPB-
regeling. Een belangrijk deel van het KLM-personeel kent veel waarde toe aan de mogelijkheid om tegen een 
gereduceerd tarief te kunnen vliegen.  



 

 

De VKP stelt daarom de IPB-regeling uit te breiden met de volgende faciliteiten: 

• 1 x per jaar geboekt IPB voor medewerkers > 5 jaar in dienst; 

• 2 x per jaar geboekt IPB voor medewerkers > 15 jaar in dienst; 

• Mogelijkheid om 1 x per jaar partner of vaste companion te registreren; 

• Geen lagere prioriteit bij reizen met companion; 

• 8 x per jaar reizen met companion; 

• Bij vervroegde uittreding anders dan prepensioen, behoud van IPB-rechten vanaf leeftijd 60 jaar. 
 
11. Uitbreiding regeling deeltijd voorafgaand aan pensioen 
 
De VKP ziet graag een uitbreiding van de mogelijkheden voor oudere medewerkers om zonder (groot) financi-
eel nadeel minder te gaan werken, bijvoorbeeld door de Tijdelijke regeling “deeltijd voorafgaand aan pensi-
oen” weer open te stellen. 
 
12. Promoten lidmaatschap vakbond 
 
Het lidmaatschap van een vakbond wordt door KLM aangemoedigd. KLM informeert nieuwe medewerkers bij 
indiensttreding over de mogelijkheid om lid te worden van een vakbond en biedt vakbonden de mogelijkheid 
zichzelf aan nieuwe medewerkers te presenteren. KLM betaalt voor niet-leden een jaar lidmaatschap. 
 
13. Overig 
 

• Gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de arbeidsmarktrelevantie van KLM, stelt de VKP voor een 
beloning toe te kennen aan medewerkers die met succes kandidaten aandragen voor vacante posities; 

• EPS onderdeel maken targetstelling leidinggevenden. 
 
Wij behouden ons het recht voor op basis van ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten nieuwe onder-
werpen op te brengen of onderwerpen in te trekken. 
 
De VKP maakt het uitdrukkelijke voorbehoud, dat in het geval in de andere cao-domeinen (per saldo) betere 
afspraken worden gemaakt, aanspraak zal worden gemaakt op compensatie ten gunste van het grondperso-
neel om zo ‘over de domeinen heen’ tot evenwichtige cao-afspraken te komen.  
 
Tot slot willen wij benadrukken dat meer dan ooit het belang van KLM en van de KLM’ers vraagt om een con-
structieve samenwerking tussen de arbeidsvoorwaardelijke partijen. Naar het oordeel van de VKP hebben de 
arbeidsvoorwaardelijke partijen teveel tegenover elkaar gestaan. Het was meer strijd dan samenwerking.  
 
Dat moet wat ons betreft echt anders.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
M. Rademaker 
 
CC. KLM, de heer Bruggeman 
 CNV, de heer Wallaard  
          FNV Grond, de heer van de Geer 
 De Unie, de heer Brinkers 
 De NVLT, de heer de Werk en de heer Donker   
 
 
 
 


