Bedrijf wil niet bijstorten in pensioenpot

KLM geeft niet toe aan piloten
AMSTELVEEN

niet uit.

ANP

Grondpersoneel

Luchtvaartmaatschappij KLM houdt
de poot stijf in de
pensioendiscussie met
pilotenvakbond VNV.

De piloten zijn niet de enige
personeelsgroep met wie KLM het
aan de stok heeft. Grondpersoneel
van vakbond FNV dreigt met
stakingen omdat de
vliegmaatschappij niet mee wil in
de eisen van de bond. De rechter
bepaalde deze week dat staken in
elk geval tot 5 september niet mag,
vanwege de vakantieperiode en de
onrust rond het bedrijf.

KLM blijft bij zijn eerder gemelde
voornemen om de gegarandeerde
indexatie van de pensioenen van
de piloten te schrappen. De
luchtvaartmaatschappij gaat niet in
op de eis van VNV om het plan te
laten varen, zo werd gisteren
gemeld.
KLM liet twee weken geleden
weten af te willen van de
gegarandeerde indexatie, die
pensioenen laat meestijgen met de
inflatie. Door nieuwe regels rond de
dekkingsgraad van pensioenen zou
indexatie het bedrijf dit jaar
verplichten om honderden
miljoenen euro's bij te storten in het
pensioenfonds. Volgens KLM zou
dat de bedrijfsvoering in gevaar
brengen.
De pilotenvakbond VNV kondigde
gisteren aan naar de rechter te
stappen. Het ultimatum dat VNV
KLM gesteld had om het plan van
tafel te halen, verliep gistermiddag.
Volgens de vakbond is een
rechtszaak onvermijdelijk.
De pensioenkwestie is niet de
enige zaak die voor onrust zorgt
onder de KLM-piloten. Zij wachten
ook nog altijd op de invulling van
beloftes die vorig jaar zijn gedaan
bij de onderhandelingen over hun
nieuwe cao. Daarbij werd de piloten
een aandelenbelang in Air FranceKLM en een vertegenwoordiger in
het bestuur van het concern
toegezegd. De VNV heeft KLM tot
15 september de tijd gegeven om
die afspraken na te komen,
bevestigde een woordvoerder naar
aanleiding van berichtgeving in De
Telegraaf. Over stappen die
worden genomen als KLM niet aan
dat ultimatum voldoet, liet hij zich
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