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Geachte Voorzitter, 
 
Tijdens het debat over ontwikkelingen rond het Coronavirus op 1 april jl. zijn 
diverse vragen gesteld over de recente berichten over het verlies aan 
werkgelegenheid bij KLM. De minister-president heeft toegezegd dat het kabinet 
een gesprek zal voeren met KLM en de Kamer hierover zal berichten. 
 
Op 2 april jl. hebben wij een goed en openhartig gesprek gevoerd met de CEO van 
KLM, de heer P.J.Th. Elbers. De heer Elbers heeft nadere informatie gegeven over 
de situatie bij KLM en de personele consequenties. Het kabinet heeft in het 
gesprek het belang van behoud van werkgelegenheid, juist in deze tijd, 
benadrukt. 
 
De heer Elbers heeft aangegeven dat KLM de regels van de NOW zal naleven. 
Conform de voorwaarden voor de NOW zal KLM geen bedrijfseconomisch ontslag 
aanvragen. KLM zal zo goed mogelijk gehoor geven aan de oproep van het kabinet 
en de werkgevers- en werknemersorganisaties om personeel zo veel mogelijk vast 
te houden. Tegelijkertijd is de industrieverwachting dat de omvang van de 
luchtvaartindustrie en dus ook de activiteit van KLM de komende twee tot drie jaar 
aanzienlijk minder zal zijn. Daarom zet KLM bijvoorbeeld in op het niet invullen 
van vacatures die door natuurlijk verloop of pensionering ontstaan. Andere 
voorbeelden zijn het grotendeels niet meer inzetten van uitzendkrachten omdat er 
voor hen geen werk is en het beperkt verlengen van arbeidscontracten voor 
bepaalde tijd die de komende periode aflopen. Met deze maatregelen beoogt KLM 
het bedrijf zo goed mogelijk door deze crisis heen te loodsen en uiteindelijk zoveel 
mogelijk banen te behouden, aldus de heer Elbers. 
 
Het kabinet heeft een breed noodpakket neergelegd dat veel kan opvangen. 
Onderdeel hiervan is de NOW die ook een tegemoetkoming biedt voor het loon 
van flexwerkers. Het kabinet roept werkgevers op flexwerkers zoveel mogelijk in 
dienst te houden. Tegelijkertijd beseft het kabinet dat er bedrijven zijn waarvoor 
dit niet haalbaar is, bijvoorbeeld bij een langdurig verlies aan werk voor 
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medewerkers. Het is helaas onvermijdelijk dat deze crisis significante gevolgen zal 
hebben voor de economie en werkgelegenheid.  
 
Mede namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
 
 
De Minister van Sociale Zaken       De Minister van Financiën 
en Werkgelegenheid,               
 
 
 
 
W. Koolmees                    W.B. Hoekstra 
 
 
 


