Schiphol-Oost, 17 mei 2022

Eerste stap opdoeken arbeidsvoorwaardelijke bijdrage gezet
KLM betaald uitgestelde loonsverhogingen 2020 en 2021 (2 x 2,5%) uit
Beste NVLT-leden bij KLM,
KLM heeft laten weten dat zij met terugwerkende kracht naar 1 maart 2022 de uitgestelde
loonsverhogingen van 2x 2,5% zal gaan uitbetalen. Het gaat hier om de eerder afgesproken en later
uitgestelde verhogingen van augustus 2020 en augustus 2021, welke ook werden ingerekend voor de
arbeidsvoorwaardelijke bijdrage.
Volledig uitgekeerd
In een toelichting aan de NVLT en de collega bonden van grond en cabine heeft KLM daarbij
uitdrukkelijk aangegeven dat deze loonsverhoging “geen sigaar uit eigen doos” zal zijn. KLM laat
weten dat de torenhoge inflatie een reëel probleem is en zeker voor KLM’ers die de afgelopen twee
jaar ook nog een bijdrage hebben moeten leveren. Daarom moet de verhoging volledig aan de
medewerkers ten goede komen. KLM vindt dat daarvoor de afspraken over de
arbeidsvoorwaardelijke bijdrage op korte termijn moeten worden aangepast, omdat anders de
loonsverhoging weer (deels) zou moeten worden ingeleverd.
Kort geding VNV
Morgen, woensdag 18 mei, zou een kort geding van de vliegers dienen tegen KLM. Zij vorderen de
uitbetaling van de 2x 2,5%, nadat hun eerdere cao-akkoord met KLM kwam te vervallen. Dat akkoord
bevatte afspraken over het voortzetten van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage. Net als de NVLT en
De Unie is de VNV van mening dat die bijdrage onder dreiging tot stand is gekomen, zoals de ILO
eerder in een uitspraak vaststelde. Daarom zou de bijdrage in zijn huidige, ten onrechte door de
overheid opgelegde vorm, moeten worden beëindigd.
Standpunt NVLT
Uiteraard hebben wij geen enkel bezwaar tegen het uitkeren van de 2x 2,5%. Wij menen dat dit een
goede eerste stap is, maar dat de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage nog steeds per direct beëindigd
moet worden. Maar daarmee zijn we er nog lang niet, er zijn ook dringend afspraken nodig om
luchtvaarttechnici te behouden en te kunnen blijven aantrekken.
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In plaats van de door ons geëiste duidelijkheid over de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage is met deze
uitbetaling de situatie alleen nog maar onoverzichtelijker geworden. KLM heeft aangegeven dat haar
beslissing om de 2x 2,5% uit te betalen niet tot stand is gekomen in overleg met de regering. KLM
heeft dit besluit aan de overheid medegedeeld. Dit is naar onze mening merkwaardig, omdat KLM
nog steeds beweert dat de overheid de eisen met betrekking tot de bijdrage middels de zogenaamde
staffel en het bedrag dat het loonoffer oplevert onherroepelijk verplicht stelt!
Verder heeft KLM wederom aangegeven dat de crisis nog niet voorbij is en “een” bijdrage van de
medewerkers nog noodzakelijk blijft voor het herstel. De NVLT heeft altijd gezegd haar
verantwoordelijkheid te zullen nemen, maar alleen in vrije onderhandelingen en zonder dwingende
voorwaarden vooraf!
Hoe verder met het (cao) overleg?
Eerder besloot het Bestuur om vanwege de onduidelijkheden rond de arbeidsvoorwaardelijke
bijdrage bij de vliegers, niet deel te nemen aan het overleg voor de grond cao. Zonder die helderheid
hangt er immers een enorm bedrag uit het KLM huishoudboekje boven de markt. Naar de mening
van het Bestuur is onderhandelen over andere cao punten dan een farce en alleen maar bedoeld om
de collega bonden die voor de zomer een cao willen afsluiten aan het lijntje te houden.
KLM gaf eerder aan: “KLM zet in op een traject om zo snel mogelijk van de door de overheid
opgelegde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage af te zijn. Voor KLM is deze arbeidsvoorwaardelijke
bijdrage in deze vorm onhoudbaar; voor de eigen medewerkers en op de arbeidsmarkt.”
Naar ons inzicht en dat van KLM is het protocol door de uitbetaling van de 2x 2,5% opengebroken en
is er dus nader overleg nodig.
Ons standpunt blijft ongewijzigd: wij schuiven pas aan bij het cao overleg op het moment dat de
arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van tafel is. Binnenkort zullen wij een ledenraadpleging houden om
te horen of jullie dit standpunt delen.
Vragen en/of opmerkingen kun je altijd mailen naar nvlt@nvlt.org
Met vriendelijke groet,
Bestuur NVLT
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Schrijf je ongeorganiseerde collega in als lid van de NVLT!
Tik op de afbeelding of scan de QR code voor meer informatie en
aanmelden.
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