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Aanzegging 24 uurs staking  

 
Geachte heer Stienen, beste Maarten,  
 
Op 22 september 2017 hebben wij een ultimatum gestuurd aan KLM met de eis dat u 
de gehele -1 CA maatregel onvoorwaardelijk terugdraait. Indien wij voor vrijdag 29 
september 2017, 12.00 uur geen schriftelijke reactie zouden ontvangen waaruit blijkt 
dat u akkoord zou gaan met deze eis, dan diende u rekening te houden met door ons 
uit te roepen en te organiseren acties. 
 
Met ingang van 1 oktober 2017 voeren wij actie door niet langer in te gaan op 
motiveringsverzoeken van KLM, zoals vastgesteld in de cao voor KLM cabinepersoneel 
bijlage 5, art. 2.5 sub 1 en 2. Verder hebben wij u laten weten dat andere en dus ook 
zwaardere acties niet door ons worden uitgesloten. 
 
Helaas heeft KLM onze eis tot op heden niet ingewilligd. Dat betekent dat wij over zullen 
gaan tot zwaardere actiemiddelen. De collectieve actie waarbij niet langer wordt 
ingegaan op motiveringsverzoeken van KLM wordt tevens voortgezet.  
 
FNV Cabine roept alle cabinebemanningsleden, werkzaam bij KLM Inflight Services, op 
tot het houden van een staking van 24 uur op alle vertrekkende vluchten vanaf Schiphol. 
Dit is inclusief van Schiphol vertrekkende vluchten die onderdeel uitmaken van een 
Europa BIP. Deze staking zal op 8 januari 2018 vanaf 00.01 uur tot 23.59 uur CET 
plaatsvinden.  
 
Wij hebben besloten tot een 24-uurs staking aangezien dit conflict inmiddels zeer 
langlopend is. Gezien het feit dat het uniek is in de geschiedenis van KLM dat gedurende 
24-uur het werk zal worden neergelegd bij KLM Inflight Services heeft FNV Cabine ertoe 
besloten om nu éénmalig een zeer lange aanzegtermijn te hanteren van ruim 1 maand.  
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Uiteraard zullen wij rekening houden met de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen 
en zijn wij te allen tijde bereid tot overleg over het waarborgen van de veiligheid van 
mensen, goederen en materieel tijdens voormelde acties. Dit technische 
veiligheidsoverleg achten wij gezien de veiligheidssituatie noodzakelijk. Wij vernemen 
dan graag van u, indien u van mening bent dat er veiligheidsrisico’s zullen ontstaan 
tijdens de staking, welke veiligheidsrisico’s dat zijn en welke maatregelen getroffen 
zullen worden door KLM en welke maatregelen FNV Cabine zo nodig zal treffen. Wij 
nodigen u dan ook dringend uit om dit overleg tijdig met ons te voeren en wel uiterlijk 
in week 50-2017. Voor het agenderen en voeren van dit overleg wordt u verzocht 
contact op te nemen met Leen van der List, Projectleider voor FNV op Schiphol. Hij is 
bereikbaar via 06 51 40 61 40 en leen.vanderlist@fnv.nl. 
 
Het is mogelijk dat, behalve KLM, ook derden (bijvoorbeeld passagiers of 
opdrachtgevers) hinder of schade ondervinden van de door ons georganiseerde acties. 
Dit vloeit logischerwijs voort uit ons actierecht zoals dit is neergelegd in art. 6 lid 4 ESH 
en is als zodanig rechtmatig. Wij wijzen u erop dat het uw verantwoordelijkheid is 
eventuele derden tijdig in kennis te stellen van dit ultimatum en mogelijke acties. Wij 
gaan ervan uit dat u uw verantwoordelijkheid zult nemen inzake het informeren van uw 
passagiers. 
 
Natuurlijk hopen wij dat het niet zover zal komen. Wij doen daarom een klemmend 
beroep op u om tegemoet te komen aan de eis zoals geformuleerd in ons ultimatum van 
22 september 2017. 
 
Voor de goede orde berichten wij u hierbij tevens dat de kaderleden van FNV Cabine 
zich op grond van de vrijheid van meningsuiting en op grond van hun collectief 
actierecht zich het recht voorbehouden om over de reden van onze collectieve acties 
en het verloop daarvan te berichten in de media.  
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Birte Nelen    Zakaria Boufangacha 
vakbondsbestuurder FNV   arbeidsvoorwaardencoördinator FNV 
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