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De volgende partijen committeren zich door ondertekening van deze intentieverklaring om, op passende 
en effectieve wijze, een bijdrage te leveren aan het herstel en voortbestaan van KLM. 
 
- Constaterende dat ’s werelds oudste luchtvaartmaatschappij, KLM, tijdens haar 100-jarig bestaan voor de 

grootse uitdaging in de naoorlogse geschiedenis staat; 
- dat de impact van de coronacrisis op KLM enorm is en vooruitzichten voor de mondiale luchtvaartsector 

onvoorspelbaar en onzeker zijn; 
- dat KLM een essentieel onderdeel is in een waardevolle keten van de Nederlandse economie en 

infrastructuur; 
- dat eventueel falen van KLM en haar dochters een domino-effect tot gevolg heeft waarvan vele waardevolle 

bedrijven ook het slachtoffer zullen worden; 
- dat de Nederlandse overheid maatregelen heeft aangekondigd om KLM financieel te ondersteunen en 

daaraan als voorwaarde stelt dat KLM en haar medewerkers ook een substantiële bijdrage leveren; 
- dat medewerkers een grote waardering hebben voor de intentie van de overheid om KLM te ondersteunen 

en er een groot verantwoordelijkheidsgevoel aanwezig is onder alle KLM’ers; 
- dat KLM-medewerkers in het verleden altijd hun verantwoordelijkheid hebben genomen om KLM door tijden 

van crisis te loodsen, ook in deze crisis reeds eerste afspraken gemaakt zijn om KLM te ondersteunen en dat 
er binnen KLM een traditie van gezamenlijk constructief overleg bestaat; 

- dat alleen vakorganisaties en KLM gezamenlijk het beste zicht hebben op wat verstandige, noodzakelijke 
maatregelen zijn en hoe een bijdrage door KLM-medewerkers passend, effectief en gedragen kan worden 
vormgegeven. 

 
Spreken wij als vakorganisaties uit het grond- en vliegerdomein namens het personeel vertegenwoordigd 
door onderstaande bonden de intentie uit gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen door in overleg met 
KLM te komen tot een uitwerking van de benodigde bijdrage van het personeel aan het herstel en behoud 

van KLM. 
 

Roepen wij tevens de overheid op om ten aanzien van voorwaarden bij steun de invulling van een 
bijdrage van het personeel aan vakorganisaties en werkgever over te laten zodat de onderneming op een 

slagvaardige wijze vorm kan geven aan het herstel- en toekomstplan. 
 

Hanteren deze partijen ter uitvoering van deze intentieverklaring de volgende uitgangspunten: passend, 
collectief en effectief. 

 
Hanteren deze partijen als doel: behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid en arbeidsperspectief 

middels een rendabele, concurrerende en maatschappelijk verantwoorde KLM. 
 
 

De Unie – de heer Reinier Castelein 

 

NVLT – de heer Robert Swankhuizen 

 

VNV – de heer Willem Schmid 

 

 


