
	
Questions & Answers m.b.t. het eindbod van KLM. De antwoorden 
van FNV Cabine zijn in rood weergegeven. 
 
Deze Q&A wordt bijgewerkt op basis van de antwoorden van KLM 
op onze openstaande vragen. De antwoorden van KLM komen voor 
rekening van KLM en zijn in blauw weergegeven. 
 
Onderhandelingsproces 
 

• Wat is een eindbod? 
Een eindbod is een uiterst bod van de werkgever of vakbond in de cao-onderhandelingen. 
Dat komt op tafel op het moment dat de werkgever of vakbond geen verdere concessies kan 
of wil doen om een cao-akkoord te bereiken. In dit geval is sprake van een eindbod van de 
werkgever KLM. FNV Cabine heeft besloten om, vanwege de plussen en minnen van het 
eindbod, het eindbod van KLM neutraal aan haar leden voor te leggen door middel van een 
digitale ledenraadpleging. De leden bepalen of zij met dit eindbod akkoord kunnen gaan of 
niet. 
  

• Wat is de betekenis van het aangepaste eindbod van KLM? 
Op 1 september is door KLM per brief een aangepast eindbod verstuurd naar de vakbonden, 
als toevoeging op het eindbod van 31 augustus. Aanpassing van een eindbod is zeer 
ongebruikelijk. Het schept verwarring bij de onderhandelende partijen omdat een eindbod 
per definitie een “uiterst bod” is. FNV Cabine gaat ervan uit dat deze aanpassing van KLM 
eenmalig is. 
 

• Hoe zit het met de -1 CA maatregel? Is die van tafel? 
De -1 CA maatregel is niet van tafel. Wel zegt KLM dat als de vakbondsleden akkoord gaan 
met het eindbod en de wijziging in de cabinebemanning samenstelling, er geen sprake meer 
is van -1 CA. Bij niet akkoord is en blijft de -1 CA maatregel dus overeind. 
 

• Wat betekent het gezamenlijke (FNV Cabine en VNC) voorultimatum m.b.t. de -1 CA 
maatregel in het licht van de komende ledenraadpleging over het KLM eindbod? 
FNV Cabine constateert dat KLM niet aan de met VNC gezamenlijk gestelde eis in het 
voorultimatum van 9 september jl. heeft voldaan. Deze eis is om de -1 CA maatregel volledig 
en onvoorwaardelijk m.i.v. 1 oktober 2017 terug te draaien. Het voorultimatum blijft daarom 
van kracht. Wij hebben KLM laten weten dat FNV Cabine, gedurende haar ledenraadpleging, 
geen acties zal voeren. Wij behouden ons echter het recht voor om, als de leden het eindbod 
afwijzen, op enig moment wel over te gaan tot acties. In dat geval zullen wij de acties tijdig 
aanzeggen. 
 

• Trekken FNV Cabine en VNC samen op in het actieproces m.b.t. de -1 CA maatregel? 



De vakbonden hebben gezamenlijk een voorultimatum verstuurd m.b.t. het intrekken van de 
-1 CA maatregel. FNV Cabine en VNC lopen nu een ander proces van ledenraadpleging 
over het eindbod en op dit moment gaan zij ook anders om met het gestelde voorultimatum 
over de -1 CA maatregel.  
 

• Waarom maakt KLM in haar communicatie steeds de vergelijking met Grond en Cockpit? 
Het stoort FNV Cabine dat KLM die vergelijking stelselmatig gebruikt als drukmiddel op de 
onderhandelingen over de cao voor het cabinepersoneel. Er wordt echter door KLM niet 
duidelijk gemaakt wat Grond en Cockpit concreet hebben ‘geleverd’.  

 
Vervolgproces 
 

• Hoeveel leden heeft FNV Cabine? 
Het ledenaantal van FNV Cabine laat sinds haar erkenning door KLM als cao-partij per 1 
januari 2007 een constant stijgende lijn zien. Op dit moment kunnen wij rekenen op een 
achterban van ruim 2000 leden. 

 
• Hoe democratisch is FNV Cabine? 

Bij FNV Cabine stemmen alle leden mee bij belangrijke besluiten. In de ledenraadpleging die 
nu voorligt over het eindbod van KLM, heeft Ieder individueel lid een stem, ongeacht 
zijn/haar functie. Bij VNC worden besluiten voorgelegd aan de VNC ledenraad. 

 
• Hoe ziet het vervolgproces eruit? 

Het vervolgproces hangt af van veel factoren. Van belang is hoe de achterbannen van FNV 
Cabine en VNC reageren op het eindbod van KLM. Daarnaast is het van belang hoe FNV 
Cabine, VNC en KLM zullen omgaan met mogelijke uitslagen. Op dit moment in het proces 
is het moeilijk om daar uitspraken over te doen. 

 
• Wanneer gaan jullie verder onderhandelen? 

Verder onderhandelen is vanwege het eindbod van KLM niet mogelijk. Dit eindbod van KLM 
is wat het is. In principe zijn we dus uit onderhandeld. 
 

• Waarom legt FNV Cabine dit eindbod voor aan de leden? 
FNV Cabine ziet in het eindbod dat KLM op tafel legt een aantal kernpunten van haar cao-
inzet terugkomen. Een inzet die tot stand is gekomen na een zorgvuldige ledenraadpleging 
en die tot doel had om ons vak toekomstbestendig te maken. Op zwaarwegende onderdelen 
liggen KLM en FNV Cabine echter ver uit elkaar. Het gaat hier met name om de CBS; de 
tewerkstelling van de Nieuwe Leiding Gevende in de sterkte in de M-Class en de 
selectieprocedure voor (Assistent) Pursers, die buiten het mandaat van de 
onderhandelingsdelegatie vallen. 

 
• Hoe legt FNV Cabine dit eindbod voor aan de leden? 

FNV Cabine zal via een digitale ledenraapleging het eindbod van KLM neutraal aan al haar 
leden voorleggen.  
 

• Ik zie veel goede punten in het KLM eindbod. Waarom legt FNV Cabine dit eindbod niet 
positief voor aan de leden? 
Hoewel FNV Cabine in het eindbod van KLM een aantal kernpunten van haar cao-inzet ziet 
terugkomen, liggen KLM en FNV Cabine op een aantal zwaarwegende onderdelen te ver uit 
elkaar om dit eindbod positief aan haar leden voor te leggen. Door dit neutraal te doen geven 
we onze leden maximale invloed in het proces. Een eindbod van de werkgever kan niet 
positief worden voorgelegd, omdat er anders wel een akkoord was gesloten onder 
voorbehoud van goedkeuring door de leden. 



 
• Ik zie veel slechte punten in het KLM eindbod. Waarom legt FNV Cabine dit eindbod niet 

negatief voor aan de leden? 
FNV Cabine ziet in het eindbod van KLM een aantal kernpunten van haar cao-inzet 
terugkomen. Daarnaast liggen KLM en FNV Cabine op een aantal zwaarwegende 
onderdelen ver uit elkaar. Door het eindbod van KLM neutraal voor te leggen geven we onze 
leden maximale invloed in het proces. 

 
• Kan één functiegroep het lot bepalen van andere functiegroepen? 

Bij FNV Cabine telt elke stem even zwaar, niet gewogen naar de functie. Het ledenbestand 
van FNV Cabine vormt een reële afspiegeling van de functies binnen het korps.   
 

• De VNC heeft het KLM eindbod negatief voorgelegd aan haar ledenraad. De VNC ledenraad 
heeft het eindbod van KLM op 7 september 2017 unaniem afgewezen. Hoe kunnen VNC en 
FNV Cabine zo verschillen van inzicht in dit proces? 
FNV cabine moet haar democratische proces nog lopen door middel van een algehele 
ledenraadpleging, Qua hoogte van de bezuinigingsdoelstellingen van KLM  zitten FNV 
Cabine en VNC op één lijn. Van 13 t/m 17 september 2017 staat onze digitale stembus 
open, waarbij FNV Cabine het KLM eindbod neutraal aan al haar leden voorlegt.  

 
• De ledenraad van VNC heeft tegen het eindbod van KLM gestemd. Wat gebeurt er als de 

leden van FNV Cabine vervolgens voor het eindbod van KLM stemmen? 
Wat er dan gebeurt hangt af van KLM. Het bedrijf kan in principe een akkoord sluiten met 
één cabinebond. FNV Cabine streeft echter naar draagvlak van een meerderheid van het 
korps. 
 

• Wat gebeurt er als de meerderheid van de leden van FNV Cabine voor dit eindbod van KLM 
stemt? 
Wat er dan gebeurt hangt af van KLM. Het bedrijf kan in principe een akkoord sluiten met 
één cabinebond. FNV Cabine streeft echter naar draagvlak van een meerderheid van het 
korps. 

 
• Wat gebeurt er als de meerderheid van de leden van FNV Cabine, net zoals de ledenraad 

van VNC,  tegen dit eindbod van KLM stemt? 
In dat geval wordt het eindbod van KLM door FNV Cabine verworpen. Alle partijen hebben 
dan hun handen vrij. Voor FNV Cabine betekent dit dat we dan hardere acties zullen moeten 
voeren om tot betere resultaten te komen dan dit eindbod van KLM biedt, gesteund door de 
achterban. 

 
• Kan ik als lid van FNV Cabine voor bepaalde punten en tegen andere punten uit het eindbod 

van KLM stemmen? 
Nee, dat kan niet. Dit is een integraal eindbod van KLM waarover niet meer onderhandeld 
kan worden. Je stemt dus voor of tegen het totale eindbod. 

 
• Welk advies geeft FNV Cabine bij deze stemming? 

FNV Cabine stelt zich neutraal op en geeft geen stemadvies. Op basis van onze cao-inzet, 
afgezet tegen het KLM eindbod en ons oordeel daarbij, laten we het aan onze leden om zich 
voor of tegen dit eindbod uit te spreken.  

 
• Hoe garandeert FNV dat er bij een online enquête niet wordt gefraudeerd? 

De online enquête wordt door de FNV organisatie zodanig ingericht dat fraude onmogelijk is 
en dat er geen risico is op ‘hacken’. 

 



• Is een online enquête wel representatief voor het korps? 
Het ledenbestand van FNV Cabine vormt een representatief beeld, verdeeld over de 
verschillende functies. Het is aan de individuele leden om gebruik te maken van hun stem en 
deel te nemen aan de ledenraadpleging. 

 
• Ik zag op Facebook de oproep om snel lid te worden van FNV Cabine om op die manier mee 

te kunnen stemmen. Tellen deze stemmen mee? 
Op Facebook circuleren inderdaad oproepen om lid te worden door middel van een 
proeflidmaatschap en zo via een soort 'one night stand' je stem te laten horen. FNV Cabine 
nodigt jou als cabine collega van harte uit om lid te worden en te blijven, zodat jij nu en in de 
toekomst mee kunt beslissen over jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Op die 
manier heb je altijd een stem bij het beoordelen van voorstellen of afspraken over jouw baan. 
Vanaf de datum dat je lid wordt van FNV Cabine ben je volwaardig lid en mag je 
meestemmen.  

 
• Kan KLM met één van de twee vakbonden een akkoord sluiten? 

Ja, dat kan. KLM kan in principe een akkoord sluiten met één partij. FNV Cabine heeft echter 
een sterke voorkeur voor een cao waarbij alle partijen betrokken zijn. We moeten echter wel 
de uitspraak van onze leden respecteren. 
 

• Kan KLM met de kleinste vakbond een akkoord sluiten? 
Ja, dat kan. KLM kan in principe een akkoord sluiten met één partij, ongeacht de grootte. 
FNV Cabine heeft echter een sterke voorkeur voor een cao waarbij alle partijen betrokken 
zijn. We moeten echter wel de uitspraak van onze leden respecteren. 
 

• Hoeveel procent van de leden van FNV Cabine moeten stemmen om de uitslag definitief te 
maken? 
Er is geen minimumpercentage nodig om een uitslag definitief te maken. We roepen dan ook 
alle leden op hun stemrecht te gebruiken en zo een breed gedragen uitslag te krijgen. 
 

• Waarom is de looptijd die KLM in haar eindbod stelt zo kort (tot 1 januari 2018)? 
KLM wil daarmee bereiken dat de looptijden van de cao’s van cabine, grond en cockpit weer 
gelijk lopen.  
 

• In het eindbod van KLM lees ik nog veel losse eindjes. Gaan jullie die nog 
uitonderhandelen? 
FNV Cabine ziet ook veel losse eindjes in het KLM eindbod en krijgt daarover ook veel 
vragen van leden. Onderhandelen hierover kan niet. Een eindbod is een eindbod. Wel 
bevragen we KLM hierover voorafgaand aan onze ledenraadpleging. Mocht dit eindbod 
resulteren in een cao-akkoord, dan hebben vakbonden en vakbondsvertegenwoordigers in 
Groepscommissie 31 invloed bij de uitwerking van deze ‘losse eindjes’. 

 
• Wanneer komt er duidelijkheid over de losse eindjes uit het eindbod van KLM? 

We bevragen KLM hierover voorafgaand aan onze ledenraadpleging en hopen op snelle en 
duidelijke antwoorden. 
 

Toelichting eindbod 
 
Loonontwikkeling 
 

• Waarom voorziet het eindbod van KLM niet in een verbeterde winstdelingsregeling over 
2016? 
Antwoord KLM:  



Tot april 2016, het moment dat de cao afliep, hadden grond-, cabine- en cockpitcollega’s 
dezelfde winstdelingsregeling. De grond- en vliegerbonden hebben ondertussen een 
vernieuwde cao afgesproken, inclusief een verbeterde winstdelingsregeling. Eén van de 
doelstellingen van Perform 2020 is productiviteitsverhoging. Bij de grond- en cockpitcollega’s 
is sinds 2015 jaarlijks 4% productiviteitsverhoging gerealiseerd. In 2016 is in het cabine 
domein door middel van de -1 CA productiviteit gerealiseerd. Deze maatregel is op 1 
november 2016 ingegaan en aan die datum is de ingangsdatum van de verbeterde 
winstdelingsregeling gekoppeld.   

 
Cabine Bemanning Samenstelling (CBS) 
 

• Waarom stromen Senior Pursers in het eindbod van KLM zonder selectie door naar de 
Nieuwe Leidinggevende Functie? 
Antwoord KLM:  
De nieuwe leidinggevende krijgt 3 tewerkstellingen in het voorstel: als 1e leidinggevende op 
ICA boven de sterkte, als 2e leidinggevende op ICA in de sterkte en als 1e leidinggevende op 
EUR. Doel van de selectie is te bepalen of huidige kaderleden over de juiste competenties 
beschikken om 1e leidinggevende op ICA te kunnen zijn. De huidige SP's zijn nu 1e 
leidinggevende op ICA en dat wordt niet anders in de nieuwe tewerkstelling. De kwaliteit en 
competenties als 1e leidinggevende op ICA van de huidige SP's staat niet ter discussie. Ze 
hebben zich tenslotte al eerder gekwalificeerd en ook de opleiding met succes afgerond.  
 

• Waarom vindt er in het eindbod van KLM een selectie plaats bij de doorstroom van 
(Assistent) Pursers naar de Nieuwe Leidinggevende Functie? 
Antwoord KLM: 
De nieuwe leidinggevende krijgt 3 tewerkstellingen in het voorstel: als 1e leidinggevende op 
ICA boven de sterkte, als 2e leidinggevende op ICA in de sterkte en als 1e leidinggevende op 
EUR. Doel van de selectie is te bepalen of huidige kaderleden over de juiste competenties 
beschikken om 1e leidinggevende op ICA te kunnen zijn. De huidige (assistent) pursers 
zullen (indien ze hiervoor kiezen) geselecteerd worden op deze competenties. Dit is 
vergelijkbaar met de huidige situatie waar pursers een selectiegesprek krijgen om te bepalen 
of ze over de competenties beschikken om SP te worden.  

 
• Het verschil in tewerkstelling tussen één- en tweebanders, is dat in de cao geregeld? 

Het verschil tussen één- en tweebanders is niet in de cao geregeld. De tewerkstelling van 
deze functiegroepen kan KLM eenzijdig bepalen. Alleen typecombinaties moet afgesproken 
worden. Met uitfasering van de B747 zullen wij met een gestandaardiseerde vloot vliegen en 
is overleg dan ook niet meer nodig. 
 

• Als ik als Senior Purser kies voor een tewerkstelling met twee opties uit het KLM eindbod, 
kan ik dan later op mijn besluit terugkomen?  
Antwoord KLM 
Senior Pursers kunnen eenmalig kiezen voor een optie met 2 tewerkstellingen. Ze blijven 
daarmee wel de mogelijkheid houden om over te stappen naar de standaard van 3 
tewerkstellingen van de nieuwe leidinggevende functie.   
		

• Als ik als (Assistent) Purser kies voor mijn huidige tewerkstelling in het KLM eindbod, kan ik 
dan later op mijn besluit terugkomen?  
Antwoord van KLM:  
(Assistent) Pursers kunnen kiezen voor de optie om niet op selectie te gaan voor de nieuwe 
leidinggevende functie. Daarmee behouden ze hun huidige tewerkstelling, waarbij de 
tewerkstelling als 2e leidinggevende op ICA in de sterkte is. Ze behouden de mogelijkheid 
zich op te geven voor selectie en mee te gaan in selectietrajecten zodra deze worden 
gestart.  



	
• Hoe wordt gegarandeerd dat ik als (Assistent) Purser of Senior Purser mijn huidige 

deeltijdpercentage (80, 67 of 50%) kan blijven vliegen?  
Antwoord van KLM:  
Het recht op deeltijd staat onverminderd en het is ook niet de bedoeling om de huidige 
deeltijdpercentages te veranderen. Als blijkt dat bijvoorbeeld om safety redenen een 
deeltijdpercentage niet te combineren is met het aantal tewerkstellingen, dan zullen we 
kijken naar het aantal tewerkstellingen en niet iemand verplichten om het deeltijdpercentage 
te verhogen.  
			

• Bij het “Any Time 4U” concept wordt één van de twee nieuwe leidinggevenden in het KLM 
eindbod in de WBC tewerk gesteld. Komt er dan een CA bij in de M-Class of blijft de -1 CA 
praktijk dan gehandhaafd?  
Antwoord van KLM:  
In het voorstel zal als basis de 2e leidinggevende op ICA in de sterkte staan in de M-class 
(waarmee er 1 CA minder is). Wanneer op een bestemming het “Any Time 4U” concept 
wordt geïntroduceerd, zal de 2e leidinggevende als extra bemanningslid worden toegevoegd 
aan het WBC-team (dat daarmee op 3 komt). Om in de M-class hetzelfde aantal 
bemanningsleden te houden, zal daar een extra CA worden toegevoegd.  

 
Vrijwillige Vertrek Regeling (VVR) in het eindbod van KLM 
 

• Als ik van de VVR in het eindbod van KLM gebruik wil maken, hoe lang kan ik dan over die 
keuze nadenken?  
Antwoord van KLM: 
De details van het VVR proces voor cabine moeten nog worden ingevuld. Ter indicatie volgt 
hieronder de beschrijving van het keuzeproces, gebaseerd op de tijdsplanning zoals die 
geldig is voor de grondmedewerkers.   

o Zodra het protocol is getekend zal KLM in 2018 een tijdsvenster vaststellen 
waarbinnen je de aanvraag voor de VVR kan doen. Wij noemen dit de 
aanmeldingsfase. In deze fase geven we je alle informatie die nodig is om een VVR 
aanvraag te doen. Deze fase duurt 6 weken.  

o KLM zal na afloop van de aanmeldingsfase toetsen of de aanvragen passen in de 
pro-rata verdeling 136 FTE tweebanders, 68 FTE Purser en 48 FTE Senior Purser.   

o Daarna start de fase dat KLM een VVR aanbod doet. Je ontvangt dan een concept 
vaststellingsovereenkomst.   

o Na dit aanbod is heb je een termijn van 14 dagen waarin je het definitieve besluit 
neemt.  

o Je aanmelding wordt bindend zodra je de vaststellingsovereenkomst ondertekend 
hebt ingeleverd. Met de ondertekening verklaar je van de VVR gebruik te willen 
maken onder de voorwaarden zoals in de vaststellingsovereenkomst vermeld.   

o Nadat de handtekening is gezet geldt een wettelijke termijn van 14 kalenderdagen 
waarop je kunt terugkomen op je besluit. Daarna is je besluit onherroepelijk.  

	
• Behoud ik bij gebruikmaking van de VVR mijn IPB faciliteiten?  

Antwoord van KLM: 
o Je behoudt je IPB-faciliteiten als de som van je leeftijd en aantal aaneengesloten 

dienstjaren bij KLM meer is dan je AOW-leeftijd (peildatum 1 januari 2018). Je kunt 
dan gebruik maken van de IPB-faciliteiten die ook van toepassing zijn voor 
gepensioneerden, echter alleen op KLM of KLC vluchten.  



o Is de som van je leeftijd en aantal aaneengesloten dienstjaren bij KLM minder dan je 
AOW-leeftijd, dan vervallen alle IPB-faciliteiten op de datum dat het dienstverband 
eindigt (peildatum 1 januari 2018).  

o Conform de IPB-regeling mag IPB-vervoer uitsluitend worden benut voor leisure 
doeleinden en niet voor woon-/werkverkeer, commerciële of zakelijke doeleinden, of 
ten behoeve van een andere werkgever/bedrijf.  

		
• Als ik van de VVR gebruik maak, kan ik dan aansluitend met pensioen gaan?  

Antwoord van KLM: 
Ja, dat kan. Je moet je echter wel realiseren dat je pensioenuitkering lager zal uitvallen als je 
eerder met pensioen gaat dan de oorspronkelijk geplande pensioendatum.  
		

• Waarom kan ik als éénbander geen gebruik maken van de VVR?  
Antwoord van KLM: 
KLM is bereid voor medewerkers van wie de tewerkstelling (tweebanders), dan wel de 
tewerkstelling en de functie verandert (Purser en Senior Purser), in beperkte mate, een 
vrijwillig vertrek bij KLM te faciliteren. Dit vanwege het feit dat voor deze groepen de 
tewerkstelling resp. tewerkstelling en functie wezenlijk wijzigt. De functie van éénbander 
verandert niet.  
		

• Wanneer je hebt bijgetekend na je 60e verjaardag, is het dan mogelijk om gebruik te maken 
van de VVR (tot de AOW-leeftijd)?  
Antwoord van KLM: 
Deze groep medewerkers komt in principe in aanmerking voor een vrijwillig vertrek. Echter, 
over de hoogte van de bijbehorende uitkering voor deze groep moeten nog nadere afspraken 
worden gemaakt.   
		

• Is de VVR pensioengevend?  
Antwoord van KLM: 
Nee, de VVR is niet pensioengevend.  
 

Open eindjes in het eindbod van KLM  
  

• Hoe wordt invulling gegeven aan de WBC-skills?  
Antwoord van KLM: 
Productmanagement bepaalt de specifieke vereisten voor tewerkstelling in de WBC (dat doet 
deze afdeling nu ook voor de tweebander-training). Op basis hiervan wordt de skilltraining 
samengesteld. De basis zal de huidige tweebander-training zijn, geactualiseerd aan de 
laatste product- en service ontwikkeling.  
  

• Is er een maximum gesteld aan het aantal CA’s dat de WBC skills mag volgen?  
Antwoord van KLM: 
Nee, er wordt geen limiet gesteld aan het aantal CA's die de WBC skill kunnen behalen. 
Iedere CA die interesse heeft, komt hiervoor in aanmerking. Het is daarbij wel zaak om deze 
skill current te houden.  
   

• Het verschil in tewerkstelling tussen één- en tweebanders, is dat in de cao geregeld?  
Antwoord van KLM: 
De cao kent drie functies: Senior Purser, Purser en Steward(ess). Voor de laatste functie 
wordt geen onderscheid gemaakt in één- en tweebanders.   
  



• Hoe vindt de betaling voor de WBC skills plaats? Wat betekent die betaling concreet in 
Euro’s?  
Antwoord van KLM: 
Per skill wordt jaarlijks een niet pensioengevend variabel inkomen uitgekeerd. Om hiervoor in 
aanmerking te blijven komen, dienen skills periodiek te worden onderhouden. Skills worden 
gevolgd en onderhouden in eigen tijd. Het variabel inkomen voor het in eigen tijd verwerven 
dan wel behouden van een skill is gebaseerd op de door KLM vastgestelde tijdsbesteding 
voor het verkrijgen dan wel het behouden van deze skill. De berekening vindt plaats conform 
de berekening in de cafetariaregeling voor de verkoop van een vakantiedag. De waarde kan 
bepaald worden door het van toepassing zijnde bruto maandsalaris (op basis van 100%) te 
delen door dertig (dagen).  
  

• KLM biedt in haar eindbod aan om de “onder de rang regel” te vervangen door een andere 
vorm van planningsflexibiliteit. Wat is de (mogelijke) concrete invulling hiervan?  
Antwoord van KLM: 
De ‘onder de rang regel’ is bedoeld schommelingen in vraag en aanbod van kader te kunnen 
opvangen. Een voorbeeld daarvan is het verschil tussen de zomerpiek en het winterseizoen. 
We zorgen dat we over voldoende kader beschikken om de zomerpiek aan te kunnen, maar 
hebben daarmee in de winter teveel, omdat de productie daar altijd lager is. Om te 
voorkomen dat we dan overschotten hebben die we niet kunnen inzetten, hebben we de 
‘onder de rang regel’. Met de introductie van de nieuwe leidinggevende is het handhaven van 
deze regel echter onwenselijk omdat dit een 4e tewerkstelling zou betekenen. Daarom zullen 
we op zoek moeten naar een alternatief om voldoende flexibel te blijven in de planning. Hoe 
dit er concreet uit gaat zien is op dit moment nog niet bekend.  
  

• In het KLM eindbod zullen de Senior Pursers uiterlijk per 1 november 2018 migreren naar de 
nieuwe leidinggevende functie. Hoe verloopt die migratie, is dat op basis van senioriteit?  
Antwoord van KLM: 
Alle Senior Pursers zullen op hetzelfde moment worden gemigreerd naar de functie van 
nieuwe leidinggevende. Nadat iedere SP de keuze heeft gemaakt uit de opties, zal dat vooral 
een administratieve handeling zijn die uiterlijk op 1 november 2018 zal plaatsvinden. Daarna 
zullen de SP’s die voor de tewerkstelling op EUR hebben gekozen, gefaseerd hiervoor 
worden opgeleid middels een 1-daagse (type)training. Indelen in volgorde van senioriteit is 
daarbij een mogelijkheid. Een andere mogelijkheid is dat de training aanvraagbaar wordt 
(conform FF/RF nu).  
   

• Wat gebeurt er in het KLM eindbod met de tellerstand in de verzoekenregeling voor de 
huidige één- en tweebanders?  
Antwoord van KLM:  
Hoe de tellerstanden te muteren moet nog in detail uitgewerkt worden. We zullen de mutatie 
zodanig inrichten dat het zo eerlijk mogelijk is voor alle betrokken korpsleden. Als je nu 
bijvoorbeeld een relatief lage tellerstand hebt binnen de groep tweebanders, dan zorgen we 
ervoor dat je de nieuwe situatie met een relatief lage tellerstand begint.  
  

• Wat betekent de migratie van (Assistent) Purser / Senior Purser naar de nieuwe 
leidinggevende functie in het licht van de C/M prioriteit m.b.t. IPB?   
Antwoord van KLM: 
De Pursers en Senior pursers behouden na 15 actieve dienstjaren werkzaam als 
cabinemedewerker de IPB faciliteit C/M. Ook voor de nieuwe leidinggevende geldt na 15 
actieve dienstjaren als cabinemedewerker de IPB faciliteit C/M.  
 

• Geldt voor de NLG de huidige systematiek m.b.t. het salarisniveau?  
Antwoord van KLM: 



In het eindbod staan de salaristabellen. Die zijn afgeleid van de Purser salarisschaal.   
  

• Waarom zijn de percentages in de generatiepactvoorstellen in het eindbod van KLM niet 
gelijk voor elk deeltijdpercentage?  
Antwoord van KLM: 
De reden dat bij de tijdelijke regeling “deeltijd voorafgaand aan pensioen” de toeslag op het 
loon alleen bij een 100% contractpercentage 10% van het fulltime salaris is, komt omdat bij 
een huidige tewerkstelling van 80% of 67%, een toeslag van 10% van het fulltime salaris 
naar verhouding te hoog is. Je geeft dan de parttimer relatief gezien meer dan de 
medewerker die thans fulltime werkt.  

 		 
Algemeen 
 

• Wat staat ons te wachten als dit eindbod zou worden geaccepteerd? Moeten we dan over 
2018 en 2019 nog 2 x 4% productiviteit leveren? 
Als het aan KLM ligt wel. Wij hebben de KLM-doelstelling in Perform 2020 echter nooit 
geaccepteerd. Dus dit is wat ons betreft geen automatisme 
 

• Als FNV Cabine akkoord gaat met dit eindbod van KLM, gelden de afspraken dan voor 
langere tijd of is dit de opmaat naar verdere afbraak van de functies? 
Als FNV Cabine akkoord gaat met dit eindbod van KLM, dan gelden deze afspraken tot 1 
januari 2018. Op basis van de perform 2020 doestelling van KLM moet er over 2018 en 2019 
nog 2 x 4% productiviteit worden geleverd. Wij hebben de KLM-doelstelling in Perform 2020 
echter nooit geaccepteerd. Dus dit is wat ons betreft geen automatisme 

 
• Het gaat toch goed met KLM? Waarom moeten we dan inleveren? 

KLM heeft haar perform 2020 doelstelling geformuleerd. Op basis daarvan wil het bedrijf 5 
jaar lang 4% productiviteitsverbetering zien van haar medewerkers, ongeacht 
winstverwachtingen. 
 


