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Aan de FNV-leden in dienst van KLM (grond) 
 

Reiskosten 
 
KLM gaat de reiskosten betalen volgens daadwerkelijke opkomst. Het is bij KLM de 
gewoonte de reiskosten te betalen volgens de opkomst van het rooster. Dit staat niet in 
de cao: daar staat betaling volgens “werkelijk aantal opkomst”. 
 
Op betaling volgens daadwerkelijke opkomst is daarom niet veel af te dingen. De 
uitvoering is echter wel een probleem. Indien wordt betaald volgens werkelijke opkomst, 
kan dat alleen achteraf. Bij betaling volgens rooster, is de betaling vooraf. Door die 
verspringing permitteert KLM het zich om een maand geen reiskosten te betalen! Dit ben 
je niet kwijt (*), maar het betekent wel dat je één maand geen reiskostenvergoeding 
hebt. 
 
FNV Luchtvaart heeft tegen deze handelwijze protest aangetekend.  
Het is niet nodig dat een maand geen reiskosten worden betaald. FNV Luchtvaart heeft 
een voorstel gedaan om elke maand het vaste bedrag aan reiskosten te betalen 
gelijktijdig met de verrekening van de vorige maand op daadwerkelijke opkomst. Op die 
manier mis je geen maandbetaling. KLM heeft dit voorstel nog in beraad. Het is 
administratief meer werk, maar FNV Luchtvaart vindt dit noodzakelijk!  
We houden jullie op de hoogte. 
 
Feestdagenbetaling 
FNV Luchtvaart heeft een juridisch onderbouwde brief geschreven dat KLM de betaling 
van doordeweekse feestdagen ook bij NOW diensten moet doorbetalen. We wachten nog 
op de reactie van KLM. Mocht het nodig zijn, dan zal FNV Luchtvaart verdere stappen 
ondernemen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jan van den Brink       Amsterdam, 28 juli 2020 

Bestuurder FNV Luchtvaart      JvdB/QV/20-0700 
 
(*) aan het eind van je KLM loopbaan zie je dat terug doordat nog een maand wordt nabetaald. 

 

 
FNV LUCHTVAART, DE GROOTSTE EN STERKSTE VAKBOND 

IN GOEDE EN IN SLECHTE TIJDEN! 
 

Sluit je aan en word lid: ga naar www.fnv.nl/lidmaatschap 
 

 


