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Geachte heer Bruggeman, beste Kim, 
 
Zoals u weet heeft de Committee on Freedom of Association van de International Labour 
Organization (ILO) op 23 maart jl. geoordeeld dat de Nederlandse Staat de vrijheid van 
onderhandelen van de vakbonden heeft geschonden op grond van de ILO-conventies 87 en 
98.  
Deze schending betreft de wijze waarop de Staat in 2020 voorwaarden heeft gesteld aan 
de staatssteun door middel van ingrijpen in de arbeidsvoorwaarden van KLM medewerkers 
gedurende de periode van staatsteun aan KLM als gevolg van de coronacrisis.   
 
De ILO heeft geconstateerd dat de Staat de vakbonden had moeten raadplegen over de 
voorwaarden die zij heeft gesteld aan de staatssteun aan de KLM, dat de vakbonden 
onvoldoende ruimte hebben gekregen van de Staat om te onderhandelen over 
arbeidsvoorwaarden en dat de duur en de impact van de maatregelen zich strikt zouden 
moeten beperken tot uitzonderlijke omstandigheden.  
 
Nadat de Overheid met KLM en dus zonder betrokkenheid van de VNC een afspraak had 
gemaakt waar de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage een onderdeel van was, zijn alle bonden 
onder zeer grote druk gedwongen om een commitment clausule te ondertekenen waarin zij 
zich moesten committeren aan een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage voor een periode 
zolang als de staatssteun duurt. Dit gebeurde nadat zowel KLM als minister Hoekstra 
destijds zeer duidelijk aangaven dat het niet ondertekenen van de commitment clausule 
door de bonden zou leiden tot intrekken van de overheidssteun , waarop onherroepelijk een 
faillissement van KLM zou volgen. 
 
Vanwege bovenstaande uitspraak van de ILO en het feit dat de VNC tot de dag van 
vandaag niet is betrokken bij de totstandkoming van afspraken over arbeidsvoorwaardelijke 
bijdrage, alsmede vanwege de inmiddels ontstane situatie in het vliegerdomein waar de 
afspraak over een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage per 1 maart jl. tot een einde is gekomen, 
voelt de VNC zich niet langer gebonden aan de commitment clausule. 
 



 

De VNC heeft in de afgelopen tijd op diverse wijzen, waaronder door middel van WOB-
verzoeken, geprobeerd om transparantie te verkrijgen over de totstandkoming van 
eerdergenoemde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage. Deze transparantie kon en kan door 
twee partijen worden geboden: de Overheid en KLM. Het gebrek aan transparantie over de 
afspraken en de totstandkoming van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage én de uitspraak 
van de ILO bepalen mede de positie die de VNC met deze brief inneemt. 
Wij claimen als vakvereniging de ruimte om in alle vrijheid met u als werkgever 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te maken zoals wij dat als VNC al ruim 75 jaar met KLM 
hebben gedaan, in goede en in minder goede tijden. 
 
Tot die tijd behouden wij ons alle rechten voor. 
 
Met vriendelijke groet, 
Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC 
 
 
 
 
Ivo Kruse Koster 
Voorzitter KLM sectie   
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