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Geachte heer Elbers,

U heeft ons namens Minister Hoekstra laten weten op zoek te zijn naar een helder commitment
van de VNV waaruit blijkt dat we ook na de looptijd van de gemaakte afspraken onze
verantwoordelijkheid zullen blijven nemen om KLM weer tot een gezond bedrijf te maken. Dat
commitment hadden wij al met u besproken en zullen wij hierbij schriftelijk bevestigen.
Zoals wij in onze lange historie altijd hebben gedaan, en zoals ook blijkt uit het gesloten
akkoord, nemen wij de brede rol van de vliegers binnen KLM serieus door ook nu een zeer
forse, en voor onze leden pijnlijke, bijdrage te leveren aan het herstel en voortbestaan van KLM.
Deze bezuinigingsafspraak, die inhoudt dat de vliegers ruim 20% per jaar onvoorwaardelijk
inleveren, is waar deze tijd om vraagt.
Tevens voldoet de door de vliegers met u afgesproken bezuiniging aan de voorwaarden die de
overheid aan het steunpakket stelt. Deze steun is voor KLM in de huidige situatie zeer wenselijk
en biedt de mogelijkheid de corona-crisis te doorstaan. Ook de VNV is de Nederlandse staat
zeer erkentelijk voor de brede steun die geboden wordt aan ons bedrijf.
De looptijd van het akkoord is passend bij de onzekere en volatiele situatie waarin de luchtvaart
en KLM zich nu bevindt. Het geeft KLM enerzijds de zekerheid van heel stevige bezuinigingen
tot maart 2022 op de arbeidsvoorwaarden van de vliegers, welke qua omvang en inhoud geheel
in lijn zijn met hetgeen door de overheid van ons gevraagd wordt. Anderzijds biedt het KLM en
de VNV de wendbaarheid om binnen afzienbare tijd opnieuw tot passende afspraken te komen
die op dat moment optimaal aansluiten bij de realiteit waar wij ons dan mee geconfronteerd
zien. Het is immers zo dat vakorganisaties en KLM gezamenlijk het beste zicht hebben op wat
verstandige en noodzakelijke afspraken zijn en hoe die op de meeste effectieve wijze
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vormgegeven kunnen worden. Het behoeft geen uitleg dat u de VNV te allen tijde constructief
aan tafel zult treffen om te praten over passende en nieuwe afspraken.
Graag werken wij met de directie aan een gezonde KLM, nu en in de toekomst.
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