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Ultimatum

Geachte heer Kooijman en mevrouw Kartman,

Op 30 maart, 12 april, 9, 10, 29, 30 en 31 mei en 1 juni 2007 is met u onderhandeld over
een nieuwe cao voor het Cabinepersoneel in dienst van de KLM. Die onderhandelingen
vonden gelijktijdig plaats met de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de Vliegers en
een nieuwe cao voor het Grondpersoneel in dienst van de KLM. Daarnaast heeft gescheiden
overleg plaatsgevonden over de cao voor het Cabinepersoneel op 26 en 27 april 2007.

De hiervoor genoemde overleggen hebben geresulteerd in een door u geformuleerd eindbod
op 1 juni 2007. Dat eindbod kwam tot stand na langdurige onderhandelingen en nadat door
ons een tussentijdse ledenraadpleging was gehouden. Die tussentijdse ledenraadpleging
was nodig nadat ons op 10 mei 2007 duidelijk was geworden dat wij het mandaat dat wij van
onze leden hadden verkregen zouden moeten overschrijden om tot een cao te komen. In de
tussentijdse ledenraadpleging lieten de leden ons weten vast te houden aan de
oorspronkelijke cao-voorstellen zoals ingediend door FNV Bondgenoten en daar zonodig
actie voor te gaan voeren. De kritiek van de leden richtte zich met name op het ontbreken
van concrete maatregelen die substantieel zouden bijdragen aan het verlagen van de
ervaren werkdruk door het cabinepersoneel. Dat heeft ons er toegebracht om tijdens het
overleg van 30 mei 2007 u uit te nodigen tot het uitbrengen van een eindbod voor de cao
voor het Cabinepersoneel in dienst van de KLM. Dat verzoek deden we, toen duidelijk werd
dat u aan de eisen van de leden met betrekking tot werkdrukverlagende maatregelen niet in
voldoende mate tegemoet kon en/of wilde komen. Tevens beoogden we hiermee – en we
zijn daarin geslaagd – om de onderhandelingen over de beide andere cao’s (die voor de
vliegers en die voor het grondpersoneel in dienst van de KLM) niet langer te belasten met de
vraag of en in welke mate een resultaat voor de cao voor het Cabinepersoneel van invloed
zou zijn op de mate waarin u kon ingaan op de eisen van de bonden betrokken bij die cao’s.

Uiteindelijk hebben de onderhandelingen geleid tot een onderhandelingsresultaat dat door
de vakbonden voor het Cabinepersoneel moest worden opgevat als een eindbod. Een
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resultaat dat is verwoord in een protocollaire tekst gedateerd 1 juni 2007, welke tekst op

indicatie van de bonden op onderdelen is aangepast en waarvan de meest recente versie
dateert van 19 juni 2007.

De tekst van uw eindbod, is eerst voorgelegd aan de kadergroep (actieve leden) van FNV
Bondgenoten binnen KLM Cabin Inflight Services. De kadergroep heeft besloten het eindbod
met een negatief advies aan de leden voor te leggen en had daarvoor als beweegredenen:

- Er is sprake van een goed loonbod.
- Er wordt niets gedaan aan het verlagen van de werkdruk, omdat de aangeboden

maatregelen die tot verlaging van de werkdruk zouden kunnen leiden, door de KLM

worden gecompenseerd met maatregelen die (elders) tot verhogen van de werkdruk
leiden.

- Het is nog meer dan eerder in het cao-traject duidelijk geworden dat de KLM de

discussie over maatregelen uit het loopbaanakkoord en de overige
efficiencymaatregelen die zijn genomen niet wil voeren (P boven de sterkte,
algebraïsch afronden, 7 blokkensysteem, etc.) en deze discussie voor eens en altijd

wil beëindigen.

Tegelijkertijd besloot de kadergroep dat een vraag met betrekking tot aanvaarden of afwijzen

van het eindbod niet vrijblijvend aan de leden mocht worden voorgelegd. Een eindbod
impliceert immers dat partijen zijn uitonderhandeld en dat de partij die het eindbod uitbrengt
de grens van haar mogelijkheden om te komen tot een akkoord heeft bereikt. Vandaar dat

het referendum zoals wij dat onder de leden van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure hebben
gehouden dan ook bestond uit twee vragen:

Ik heb kennis genomen van het eindbod van de KLM in het kader van de cao
voor het Cabinepersoneel 2007-2009. Ik stem:

 VOOR het accepteren van het eindbod.

 TEGEN het accepteren van het eindbod.

 Ik stem BLANCO.
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Op het moment dat in meerderheid het eindbod van de KLM wordt verworpen
kan FNV Bondgenoten/Cabin Pressure overgaan tot het voeren van acties
waaronder in het uiterste geval begrepen het uitroepen van de werkstaking.

 Ik steun het voeren van acties en zal daar zo nodig actief aan meedoen.

 Ik steun het voeren van acties NIET en zal daar dan ook niet aan

deelnemen.

Op 21 juni 2007 zijn de stemmen in het kader van het referendum geteld en vastgesteld is
dat 91,64% van de leden die hun stem uitbrachten zich uitspraken tegen uw eindbod en dat

zelfs 93,43% hun steun uitspraken voor het voeren van acties waaronder, zoals uit de
toelichting op het stembiljet bleek, de werkstaking.

Gegeven het feit dat er uwerzijds sprake is van een eindbod en dat onzerzijds de leden dat
eindbod hebben afgewezen mag worden geconcludeerd dat er sprake is van een
onoverbrugbaar verschil in standpunten en daarmee de dreiging van een arbeidsconflict. Dat

dwingt ons tot het uitbrengen van een ultimatum, waarbij wij van u verlangen dat u alsnog
akkoord gaat met de volgende eisen:
 Een cao met een looptijd die past bij wat wij met elkaar overeenkomen, maar met een

minimale looptijd van één jaar.
 Een loonsverhoging conform onze oorspronkelijke voorstellenbrief zijnde minimaal 3%

per jaar.

 Maatregelen gericht op het terugdringen van de werkdruk welke zowel generiek als
meer specifiek van karakter kunnen zijn, zoals het verminderen van d e werkdruk op
Europa en onze voorstellen m.b.t. algebraïsch afronden en het -1 vliegen (P boven de

sterkte).
 Erkenning van het feit dat er sprake is van een als hoog ervaren werkdruk bij het

cabinepersoneel. Om die erkenning zichtbaar te maken wordt naast de hiervoor

genoemde maatregelen een gemeenschappelijke werkgroep ingericht die concrete
maatregelen gaat vaststellen die de werkdruk terugdringen en die zich in het bijzonder
richten op; de fysieke belasting, de herstelmogelijkheden na de vlucht en de

zeggenschap over indelingen door de medewerker. Daarbij kunnen maatregelen
gericht op het aanpassen van de WRR worden betrokken. Voor door de werkgroep te
initiëren onderzoek stelt de KLM tenminste €500.000,- beschikbaar

 De onderwerpen waarop wij nagenoeg overeenstemming hebben bereikt zoals
afschaffen talenrecurrent, budget re-integratie, forensenkaart, etc. worden verder
uitgewerkt.

Indien wij vóór 14 juli 2007, 12.00 uur van u geen schriftelijke reactie ontvangen waaruit
blijkt dat u integraal akkoord gaat met de hiervoor genoemde eisen dan rest ons geen
andere mogelijkheid dan acties in uw onderneming af te kondigen, waaronder

werkonderbrekingen en stakingen voor kortere of langere duur.
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Vanzelfsprekend zijn wij bereid voorafgaand aan de start van de acties, doch uiterlijk vóór 14
juli 2007, 10.00 uur, afspraken met u te maken ter bevordering van de veiligheid gedurende
acties. Zoals we ook bereid zijn op dezelfde condities als voornoemd, met u afspraken te

maken over het voorkomen van schade aan materialen, en/of lading. Voor het maken van
afspraken kunt u contact opnemen met ondergetekende.

In de weken voorafgaand aan de hiervoor aangekondigde acties zullen wij in het kader van
ons informatie en mobilisatietraject de werknemers regelmatig informeren over de aard van
het conflict en waaraan een oplossing daarvan in onze ogen dient te voldoen. Zo wij ons ook

het recht voorbehouden om werknemers op te roepen om in hun vrije tijd deel te nemen aan
(ludieke)acties met tot doel u te bewegen uw eindbod te herzien en met ons alsnog tot
afspraken te komen.

Als laatste laten we u in het kader van dit ultimatum weten dat wij te allen tijde bereid zijn om
het overleg met u te heropenen mits dat overleg gericht is op het bereiken van een cao-

resultaat dat recht doet aan de eisen zoals in dit ultimatum verwoord.

In afwachting van uw antwoord,

hoogachtend,

L.P.C. (Leen) van der List Anja Jongbloed

Bestuurder Burgerluchtvaart Coordinator Arbeidsvoorwaarden
FNV Bondgenoten FNV Bondgenoten

Kopie aan: Paul Krijger, Vereniging van Nederlands Cabinepersoneel


