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Betreft: inbreng VCP t.b.v. wetgevingsoverleg inzake steunpakket KLM d.d. 1 juli a.s. 
 
 
 
Geachte voorzitter van de Vaste Kamercommissie Financiën, 
Geachte woordvoerders Staatsdeelnemingen, 
 
Op woensdag 1 juli spreekt uw commissie Financiën in een wetgevingsoverleg met het kabinet over 
het steunpakket aan KLM. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) vertegenwoordigt de belangen 
van professionals in Nederland. In het steunpakket zijn een aantal voorwaarden gesteld, waaronder 
over de wijze en verdeling van bijdrage van het personeel die wordt geëist. Met name dit laatste baart 
ons grote zorgen. 
 
De VCP acht het onwenselijk dat de overheid en (in dit geval) KLM arbeidsvoorwaardelijke eisen 
hebben afgesproken zonder betrokkenheid van het personeel. Zonder wettelijke basis. Dat is in strijd 
met alle internationale verdragen, arbeidsrechten en niet in de laatste plaats, de arbeidsverhoudingen. 
 
Het kabinet stelt specifieke voorwaarden over wat de personeelsbezuiniging dient te zijn en hoe die 
verdeeld moet worden. Het laat aan de bonden en onderneming alleen over hoe binnen die kaders 
invulling wordt gegeven. De wijze waarop nu voorwaarden zijn gekoppeld aan het verkrijgen van 
(delen van) de lening, kan betekenen dat bij niet vervullen van de arbeidsvoorwaardelijke 
voorwaarden KLM geen lening krijgt en daarmee faillissement moet aanvragen. Daarmee wordt de 
uitkomst van aanpassingen in de collectieve arbeidsovereenkomst feitelijk gedicteerd.  
 
Dat de Staat als lening- en garantieverschaffer voorwaarden stelt aan het verlenen van kapitaal is 
gerechtvaardigd. Het kabinet heeft daartoe ook een afwegingskader bij individuele steun opgesteld. 
Het blijft met dit afwegingskader in de hand evenwel onduidelijk op welke gronden bij KLM op deze 
zeer specifieke wijze ingegrepen wordt in het bredere beloningsbeleid. 
 
De gehanteerde argumentatie van het kabinet om een dergelijke specifieke ingreep op te leggen 
focust zich op het feit dat ook een bijdrage van het personeel verwacht mag worden en daarbij de 
sterkste schouders de zwaarste lasten dienen te dragen. Ook worden zijdelings de vermeende te 
hoge kosten van KLM als oorzaak genoemd.  
Deze doelstellingen had het kabinet ook kunnen realiseren zonder afbreuk te doen aan fundamentele 
werknemersrechten zoals het recht op collectieve onderhandeling.  
 
Het personeel van KLM heeft zich al eerder publiekelijk uitgesproken over de bereidheid om bij te 
dragen aan het herstel van KLM en ook in het verleden laten zien zich daarin zeer constructief op te 
stellen. Tot op heden is volgens de VCP mede daarom niet aangetoond of valide beargumenteert 
waarom het recht op collectieve onderhandeling moet worden ingeperkt.  
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De VCP beoordeelt het eenzijdig dicteren van de werknemersbijdrage door de overheid en 
onderneming als een directe en ongekende aanval op fundamentele werknemersrechten. Het is in 
strijd met werknemersrechten zoals overeengekomen en geratificeerd door Nederland in diverse ILO-
convecties (International Labour Organisation). Het recht op organisatie en collectieve 
onderhandelingen (Verdrag 98,1949) wordt met deze specifieke voorwaarden feitelijk met voeten 
getreden. Voor een dergelijk eenzijdig ingrijpen in arbeidsvoorwaarden door de overheid ontbreekt 
dan ook de wettelijke basis. Het is bovendien ongekend, ook in deze ongekende crisis: dergelijke 
eisen worden niet gekoppeld aan steunpakketten van de Duitse of Franse overheid voor 
luchtvaartmaatschappijen.  
 
Dat de overheid ook vanuit maatschappelijk oogpunt aanvullende eisen stelt, is verklaarbaar. Dat de 
onderneming daar akkoord mee gaat, is ook verklaarbaar, zolang het daar volledige 
beslisbevoegdheid over heeft. Dientengevolge zijn de (contract)partijen van de onderneming, 
waaronder het personeel, alleen gebonden aan de voorwaarden waar zij overeenstemming over 
hebben bereikt met de onderneming. Met het negeren van de rol van vakbonden, zijn niet alleen de 
arbeidsverhoudingen en fundamentele werknemersrechten terzijde geschoven, maar is bovenal een 
groot risico genomen met het voortbestaan van KLM waarbij het mes op de keel van personeel is 
gezet. Ook, of juist, in tijden van ongekende crisis is het van belang om in consensus tot afspraken te 
komen. Binnen de Nederlandse arbeidsverhoudingen tussen sociale partners is in het verleden ook bij 
KLM aangetoond dat afspraken op basis van consensus in plaats van eenzijdige eisen langdurigere 
en effectievere afspraken realiseert.  
 
Wij roepen u op om het kabinet te verzoeken de specifieke arbeidsvoorwaardelijke voorwaarden over 
te laten aan sociale partners. Dat een bijdrage van het personeel logisch is en dat dit voor 
verschillende inkomensgroepen tot een andere invulling zal leiden is onbetwist. Doel is het 
zekerstellen van met publieke middelen afgegeven garanties en verstrekte leningen. Daar speelt het 
personeel een rol bij. Op basis van een gedegen financieel-economische analyse en in overleg tussen 
de sociale partners worden passende en effectieve maatregelen het best gewaarborgd. Daar kan het 
parlement bij een toekomstig besluit over verdere kapitaalverstrekking de afspraken ook op 
beoordelen. Op deze wijze wordt voldaan aan de wensen van het kabinet en tegelijkertijd de rol van 
sociale partners gerespecteerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Nic van Holstein 
Voorzitter VCP 


