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	Adres ontvanger: Beste NVLT leden
	Datum:               22-08-2019
	Onderwerp: KLM cao: Uitnodiging speciale NVLT ledenvergadering
	General tekst: Beste leden, het bestuur nodigt U uit op 4 september a.s. voor een speciale ledenvergadering waar wij jullie willen informeren over de “status” van de KLM cao onderhandelingen. Het is jullie bekend dat de cao onderhandelingen die sinds juni zijn gestart uitermate stroef verlopen. Het “voorstel” van de KLM in juli hebben de 8 bonden gezamenlijk verworpen omdat het gat tussen wat KLM wil bieden enerzijds en wat de bonden redelijk vinden in deze tijd van financieel economische prestaties van KLM anderzijds, te groot is om te kunnen overbruggen. De leden zijn hierna geïnformeerd over het feit dat het KLM “voorstel” respectloos was, zie ons commentaar! “Wij zijn van mening dat het laatste bod van KLM volstrekt onvoldoende is. Het loonbod is ver beneden marktconform en staat niet in verhouding tot de prima resultaten. Ook op de overige NVLT-voorstellen lijkt KLM niet serieus in te willen gaan. Zo is er geen ruimte voor een licence pay voor monteurs en overige verbeteringen/aanvullingen van vergoedingen voor monteurs en certifying staff zoals in onze voorstel brief beschreven. Ook het schrappen van bijlage 15, schrappen daggeld, aanzegtermijn kV dag en inleveren van een EVD dag is voor ons op dit moment niet bespreekbaar.Samengevat is de NVLT van mening dat met het laatste bod KLM in algemene zin niet bereid lijkt echt te investeren in haar medewerkers en daarbij geen oog heeft voor de bijzondere positie van het technisch personeel. De krapte op de arbeidsmarkt is voelbaar en het zou KLM sieren als men iets beter haar best deed (net zoals nu wel bij een aantal dochterbedrijven gebeurd) het technisch personeel aan KLM te binden”.De bonden zijn uit de onderhandelingen gestapt en hebben KLM verteld dat zij eerst een duidelijke en substantiële beweging van de KLM op de (structureel) beschikbare loonruimte wilden zien voordat zij konden beslissen om weer de onderhandelingen te herstarten. KLM had schriftelijk beloofd om dit te doen, onze verbazing was dan ook groot toen KLM op de betreffende vergadering het niet wilde vertellen! Naar onze mening wederom een getuigenis van KLM van geen respect naar haar werknemers! Het bestuur nodigt jullie uit om jullie te informeren over wat op 4 september de “status” van de cao is en wil per stemming van jullie weten wat jullie actie bereidheid is. Er zal ook een uitvraag gedaan worden wie er wil deelnemen aan het actie comité. De andere bonden zijn hier ook mee bezig. Wij hechten er groot belang aan dat wij voldoen aan alle voorwaarden zodat het proces van eventuele acties correct verloopt maar hopen uiteraard dat KLM voortijdig aan onze eisen voldoet. (NVLT voorstellen te vinden op de site, 9 mei). De vergadering wordt gehouden in het Dorpshuis, Snelliuslaan 3-5, Badhoevedorp en bestaat uit een ochtend deel van 10.00-12.00 uur en een avond deel van 20.00-22.00 uur. De vergadering is besluitvormend en de meerderheid van de stemmen over de ochtend en avond tezamen bepaalt of er gedragenheid is voor acties. -Jullie zijn de NVLT, jullie verdienen het om met respect en waardering behandelt te worden, -Ondanks de significante tekorten aan technici zijn de prachtige resultaten bij KLM het resultaat van jullie inzet, en dat jullie je  verantwoordelijkheid t.a.v. de cao afgelopen jaren hebben genomen,-Jullie zijn van groot belang voor de toekomst van KLM.Het bestuur


