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Schiphol-Oost, 30 september 2022 

 
KLM verzaakt met uitbetaling arbeidsmarkttoeslag 
Belang behoud en werven van technici wordt niet serieus genoeg genomen 
 
Beste NVLT-leden bij KLM,  
 
Bij de nieuwe cao is afgesproken dat in ieder geval voor GWK’s en monteurs een arbeidsmarkttoeslag 
(AMT) van 6% zal worden toegekend vanaf juli 2022. De uitbetaling zou gaan plaatsvinden vanaf 
september. 
 
AMT is belangrijk 
Terwijl we rondom ons steeds meer collega’s de KLM zien verlaten, heeft het bedrijf het echter niet 
voor elkaar gekregen die uitbetaling te starten vanaf deze maand. Dit hebben jullie inmiddels ook op 
je salarisstrook kunnen zien. Reden voor het niet uitbetalen is de uiterst ingewikkelde procedure die 
KLM heeft bedacht om de AMT voor allerlei functies toe te kennen. Maar voor GWK’s en monteurs is 
allang klip-en-klaar dat deze toeslag van groot belang is voor behoud en werving! 
 
Bezetting op peil houden 
De NVLT is zeer teleurgesteld dat KLM de uitbetaling niet heeft gerealiseerd en is van mening dat 
hiermee de steeds groter wordende schaarste van luchtvaarttechnici geen recht wordt gedaan!  
Wat ons betreft is de AMT een belangrijk middel om de noodzakelijke bezetting bij KLM op peil te 
houden. We herhalen nog maar eens: “tekort aan technici betekent dat het voor gebruik vrijgeven 
van vliegtuigen langer gaat duren!” Daarnaast vinden wij voldoende personeelsbezetting uiterst 
belangrijk om de werkdruk onder controle te kunnen houden.  
 

Geen verder uitstel 

Wij hebben deze belangrijke zaken (opnieuw) nadrukkelijk bij KLM onder de aandacht gebracht en 

het bedrijf zeer dringend verzocht de AMT nu vanaf oktober in ieder geval te gaan uitkeren aan 

GWK’s en monteurs, uiteraard met terugwerkende kracht naar juli 2022. 

 

Als je nog verdere vragen en/of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via nvlt@nvlt.org. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Bestuur NVLT 

 

http://www.nvlt.org/id-worden
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Schrijf je ongeorganiseerde collega in als lid van de NVLT!  

Tik/ klik hier of op de afbeelding voor meer informatie en aanmelden.  

http://www.nvlt.org/id-worden
https://nvlt.org/lid-worden

