
 
  

  

  

  

 

 

 

Ministerie van Financiën  
Minister van Financiën  
Hare Excellentie 
Mevrouw S.A.M. Kaag MA, MPhil 
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG  
 

Datum: 9 juni 2022 

Ons kenmerk: 2206-0244 

Per e-mail:  secretariaatminister@minfin.nl en ronald@florisson.nl 

Betreft: arbeidsvoorwaardelijke bijdrage  

Hooggeachte mevrouw Kaag en de heer Kremers, 
 
Hierbij vragen wij graag uw aandacht voor het volgende. In het kader van de door de overheid aan KLM 
verstrekte leningen en garantstelling naar aanleiding van de coronacrisis, is namens de overheid aangegeven 
dat KLM-personeel een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage moest leveren. Hierbij zouden de sterkste schouders 
de zwaarste lasten moeten dragen, waarbij is aangegeven dat medewerkers die modaal tot driemaal modaal 
(of meer) verdienen middels een lineaire lijn tot ten minste 20 procent loon zouden moeten inleveren. De 
vakbonden hebben verzocht bij overleg hierover te worden betrokken, maar de toenmalige minister van 
Financiën heeft dat helaas geweigerd.  
 
Het spreekt voor zich dat de vakbonden en de KLM-medewerkers de overheid dankbaar zijn voor de leningen 
en de garantstelling die aan KLM zijn verstrekt. Tegelijkertijd brengen de ILO-verdragen rondom het 
fundamentele grondrecht op vrije collectieve onderhandelingen mee dat de overheid, ook in tijden van de 
allergrootste crises, vakbonden niet van overleg mag uitsluiten. In de kwestie van KLM is recent expliciet 
bevestigd door de Committee on Freedom of Association van de ILO dat de Nederlandse overheid op dit punt 
tekort is geschoten. Tevens is aan de Nederlandse overheid de aanbeveling gedaan tripartite-overleg met 
KLM en de vakbonden te voeren over de duur van eventuele voorwaarden voor toekomstige cao’s. Zoals 
bekend dienen eventuele beperkingen zo kort mogelijk te duren, en mogen deze alleen aan de orde zijn als er 
sprake is van exceptionele omstandigheden. Van dergelijke exceptionele omstandigheden is inmiddels al 
geruime tijd geen sprake meer. De bedrijfsvoering bij KLM is gelukkig weer vrijwel normaal, en KLM schrijft al 
meerdere kwartalen op rij positieve cijfers. Het gaat zelfs zo goed dat KLM van de circa € 940 miljoen aan 
gebruikte leningen al ruim € 650 miljoen heeft kunnen aflossen. Hieruit blijkt al dat er, in het licht van de zeer 
zware eisen die de ILO aan eventuele tijdelijke maatregelen stelt, geen enkele rechtvaardiging meer bestaat 
voor het opleggen van beperkingen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden. 
 
In het ILO-rapport van 23 maart dit jaar wordt duidelijk geconcludeerd dat de opgelegde 
arbeidsvoorwaardelijke bijdrage voor personeel onjuist tot stand is gekomen, te weten zonder overleg met de 
vakbonden. Tevens blijkt, zoals hiervoor toegelicht, dat een tijdelijke maatregel uitsluitend is toegestaan voor 
de duur van exceptionele omstandigheden.  
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Nadat het ILO-rapport bekend werd, heeft KLM de overheid verzocht om toe te lichten hoe de overheid met de 
uitkomsten van het rapport om wil gaan. De minister van Financiën heeft als reactie op het verzoek van KLM 
op 3 mei jl. het volgende aan KLM bevestigd: 
 
 “Er zijn geen zelfstandige arbeidsvoorwaardelijke voorwaarden gesteld aan het steunpakket.” 

en, 
 
“Er is een voorstel gedaan langs welke weg conform bovenstaand principe nadere invulling zou 
kunnen plaatsvinden door KLM in overleg met de betrokken vakbonden.” 

Ten tijde van de totstandkoming van het leningenpakket en de garantstelling werd dit anders uitgedragen door 
de toenmalige minister van Financiën. Zowel de precieze hoogte van het inleveren van arbeidsvoorwaarden 
als de duur daarvan werden expliciet door die minister geëist en afgedwongen. Nu zo expliciet is bevestigd 
dat er helemaal geen zelfstandige arbeidsvoorwaardelijke voorwaarden zijn gesteld, is recente berichtgeving 
namens Financiën en/of de staatsagent onjuist. Drie voorbeelden uit de meest recente briefing: 

“… aan de condities met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden werd voldaan.”  

“Sindsdien is door KLM een nieuwe piloten cao voor 2022-2023 afgesloten die niet aan de 
voorwaarden voldoet.” 

“Evenmin is door KLM onderbouwd dat deze verhoging voldoet aan de voorwaarden van het 
steunpakket. Naar het zich thans laat aanzien is dat niet het geval, en zal KLM zonder nadere 
maatregelen in 2022 niet voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot matiging van de 
arbeidsvoorwaarden. ” 

(29 mei 2022 aan Eerste Kamer) 

Deze rapportages refereren aan condities en voorwaarden die, aldus de minister van Financiën, niet zijn 
gesteld. De rapportage is daarmee strijdig met de mededelingen die de minister van Financiën op 3 mei jl. aan 
KLM heeft gedaan.  
 
Voornoemde berichtgeving is publiek en Kamerleden reageren daar onmiddellijk op (‘we zijn geschrokken en 
verbaasd dat KLM de voorwaarden niet naleeft’). In debatten voeren negatieve sentimenten en 
verontwaardiging vervolgens ten onrechte de boventoon. Dit plaatst zowel KLM als haar personeel onterecht 
in een negatief daglicht.  
 
Gelet op het voorgaande verzoeken wij u beiden vriendelijk doch dringend om in uw uitlatingen een juist beeld 
neer te zetten van de afspraken tussen KLM en de overheid, en de rol van de werknemersorganisaties. 
Uitspraken en/of rapportages dat KLM en de vakbonden rondom de arbeidsvoorwaardelijke voorwaarden 
tekort zouden schieten, zijn onjuist. In dit kader verzoeken wij u: 
 
A) Om vanaf heden in de overheidscommunicatie te benoemen dat de Committee on Freedom of Association 
van de ILO een voor de overheid, en KLM, relevant rapport heeft uitgebracht waarin is geconcludeerd dat 
vakbonden in 2020 ten onrechte buitenspel zijn gezet bij het opleggen van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage 
van KLM-personeel. 
 
B) Om vanaf heden in overheidscommunicatie en rapportages van de staatsagent over KLM duidelijk afstand 
te nemen van het standpunt dat er zelfstandige arbeidsvoorwaardelijke voorwaarden zouden gelden waaraan 
KLM en/of KLM-medewerkers zouden moeten voldoen.  
 
C) Om vanaf heden in overheidscommunicatie en rapportages van de staatsagent over KLM te erkennen dat 
er geen zelfstandige arbeidsvoorwaardelijke voorwaarden gelden waaraan KLM en/of KLM-medewerkers 
zouden moeten voldoen.  
 
D) Om aanpassing van eerdere rapportages in lijn met het voorgaande, dan wel een algemene erkenning dat 
eerdere rapportages, voor zover afwijkend van de hiervoor genoemde nieuw uit te dragen grondslagen, 
onjuist zijn,  
 
Om te voorkomen dat in een volgende rapportage – die binnenkort wordt verwacht – opnieuw onjuiste 
standpunten en/of onjuiste beschuldigingen staan, verzoeken wij u beiden om bevestiging van het 
bovenstaande verzoek binnen vijf dagen. 
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Tot slot constateren wij dat de overheid nog geen opvolging heeft gegeven aan de aanbeveling van de CFA 
om te komen tot een gezamenlijk overleg met de vakbonden en KLM, ondanks de mededeling van 3 mei jl. 
dat wij hiervoor zouden worden uitgenodigd. Wij zijn beschikbaar om met u in gesprek te gaan. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 
 

 R. Castelein – Vakbond De Unie 
 

 

 R. Swankhuizen - Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Technici  
 
 
 

 Ch. van Elswijk - Vereniging Nederlands Cabinepersoneel 
 
 
 

 

 mr. W.O.L. Schmid - Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers  


