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VNC en FNV Cabine 

T.a.v. mevrouw B. Nelen en de heer I. Kruse Koster 

 

 

Classificatie  

Uw referentie  

Uw datum  

  

Telefoon

 

020-6496698

 Onze referentie

 

AMS/HA.22.051

  Onze datum
 

25 november 2022
 

PER EMAIL   

 

 

Blik op de toekomst 

 

Geachte mevrouw Nelen en heer Kruse Koster, beste Birte en Ivo, 

 

In onze gezamenlijke wens om tot een nieuw cao-akkoord te komen, zijn KLM, VNC en FNV 

Cabine een looptijd van een jaar overeengekomen. Met dit akkoord richten wij gezamenlijk de blik 

op de toekomst.  

 

Het streven van KLM is om in goed overleg met de cabinebonden tot afspraken te komen die recht 

doen aan alle partijen. Tijdens het afgelopen cao-overleg hebben we naar elkaar het commitment 

uitgesproken om na afronding van het cao-akkoord 2022-2023 met elkaar over KLM’s 5 jaren plan 

in gesprek te gaan om zo de context en de diverse scenario’s, alsmede de relevante onderdelen 

daaruit mee te nemen in het overleg. Dit zonder vooraf commitment van de cabinebonden op de 

uitkomst.  

 

Een aantal onderwerpen heeft de aandacht van KLM. 

  

1. De ontwikkelingen op Schiphol en in de luchtvaart hebben grote invloed op de bedrijfsvoering 

van KLM. KLM is gericht op duurzame groei van het bedrijf (en daarmee de werkgelegenheid) 

en op optimaal gebruik van de schaarse, aan KLM beschikbaar gestelde slots op Schiphol. Dit 

belang brengt structurele uitdagingen met zich mee om ons netwerk te kunnen blijven 

vliegen, vooral in de drukkere zomermaanden.  

 

2. Daarnaast zijn er de nodige uitdagingen voor gezonde groei op langere termijn. KLM zal 

hiervoor scenario’s ontwikkelen voor in een 5 jaren plan. KLM zal de cabinebonden over de 

scenario’s tijdig informeren. De relevante onderdelen van de scenario’s zal KLM in het regulier 

cabine-overleg betrekken. 

 

KLM zal hiertoe het initiatief nemen na ratificatie van het cao-akkoord KLM cabinepersoneel 2022-

2023. 

 

Graag ontvangen wij van u de bevestiging dat wij deze gezamenlijke intentie om in gesprek te 

gaan op bovenstaande wijze correct hebben weergegeven.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

M.I. Kartman  

EVP HR & Industrial Relations 


