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Ministerie van Financien

Directie Financierlngen
TER BESLISSING

Aan

de minister

Persoonsgegevens

nota Kamerbrief toelichting transitievergoeding voormalig CEO

KLM

Datum

14 oktober 2022

Aanleiding

Op 6 oktober jl beeft u tijdens de Algemene Financiele Beschouwingen vragen

gekregen over de vertrekvergoeding van Pieter Elbers de voormalig CEO van

KLM U heeft toen een brief toegezegd als u meer informatie over dit onderwerp
zou hebben Wij hebben een brief met meer informatie voor de Kamer opgesteld

Notanummer

2022 0000254130

Bijiagen
1 Concept Kamerbrief

2 Uitgeschreven tekst

Algemene Financiele

Bescfiouwingen 6 oktober 21

Beslispunten
• Zie graag in bijiage 1 een concept Kamerbrief met een nadere toelichting

op de transitievergoeding en uitbetaling van eerder opgebouwde en

vastgesteide variabele beloning aan de voormaiig CEO van KLM

o Stemt u in met versturen van deze brief aan de Kamer

• Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende

nota conform de beieidslijn Actieve openbaarmaking nota s

Kernpunten
• De voormaiig CEO van KLM en de RvC van KLM hebben gezamenlijk een

verzoek aan de kantonrechter gedaan om een oordeei te geven over de

hoogte en het moment van uitbetalen van de transitievergoeding In

aanvuliing daarop werd de kantonrechter ook gevraagd te oordeien over

eerder opgebouwde en vastgesteide variabele beloning Het recht op de

transitievergoeding en variabeie beloning stond niet ter discussie

• De kantonrechter heeft geoordeeld dat de voormalig CEO van KLM recht

heeft op een transitievergoeding van EUR 853 788 76 bruto De

kantonrechter heeft bepaald dat bij de berekening van de

transitievergoeding rekening moet worden gehouden met verschillende

componenten waaronder het vaste salaris variabele looncomponenten en

de pensioenpremietoelage De kantonrechter heeft geoordeeld dat de

transitievergoeding niet als een bonus of andere door de staat van

betaling uitgesloten beloning kwalificeert

• De kantonrechter heeft geoordeeld dat de variabeie beloning binnen een

maand na het einde van het dienstverband moet worden uitbetaald en

niet pas na beeindiging van het steunpakket

‘
Voorafgaand aan het verlenen van steun ten tijde van coronacrisis
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• De voormalig CEO heeft afgezien van het vorderen van de contractuele

beeindigingsvergoeding zoals die was opgenomen in zijn
arbeidsovereenkomst

Toelichting
• In de brief zijn de verschiiiende elementen die door Kamerleden naar

voren warden gebracht tijdens de Algemene Financieie Beschouwingen
verwerkt Het ging in het kort om de voigende punten

o De heer Aikaya SP heeft de vraag gesteid welke iessen u uit

deze casus heeft getrokken voor de wet waar de rechter aan heeft

getoetst

Q De heer Heinen VVD heeft de suggestie gedaan om mensen

voortaan te iaten beioven om niet naar de rechter te stappen

Daarnaast vroeg hij ook om de iessen die getrokken zijn
o De heer Omtzigt Groep Omtzigt vroeg of u in de brief erop in

Wilde gaan of het mogelijk is om in hoger beroep te gaan

o De heer van Dijk PVV vroeg of u bereid bent om de lening per

direct te beeindigen
De opmerking vraag van de heer Nijboer PvdA over het moment van

informeren heeft u beantwoord tijdens het debat De brief richt zich

daarom op de andere vragen

Communicatie

Woordvoeringslijnen over de transitievergoeding zijn eerder opgesteid met

communicatie Wij nemen contact op met communicatie indien die iijn aanpassing
behoeft in verband met het versturen van de brief

Politiek bestuurlijke context

Er is veei aandacht voor de beioning van de bestuurders van staatsdeeinemingen

Tijdens de Algemene Financieie Beschouwingen 2022 hebben meerdere

Kamerleden vragen gesteid over de vertrekvergoeding van de voormalig CEO van

KLM

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Generale Thesaurie

Directie FinancieringenTER BESLlfi^NG
Aan I

de minis\fer

Persoonsgegevens

nota Aanpassing Kamerbrief toelichting transitievergoeding

voormalig CEO KLM

Datum

28 oktober 2022

Notanummer

2022 OD002G6125
Aanleiding

Op 6 oktober jl heeft u tijdens de Algemene Financiele Beschouwingen vragen

gekregen over de vertrekvergoeding van Pieter Eibers de voormalig CEO van

KLM U heeft toen een brief toegezegd als u meer informatie over dit onderwerp
zou hebben Bij de vorige conceptversie van de brief heeft u verzocht om de brief

mede namens MIenW te sturen bijiage 2 MIenW is akkoord derhalve vragen

wij uw akkoord op de Kamerbrief

Bijiagen
Kamerbrief1

2 Nota 254130

Beslispunten
• Zie graag in bijiage 1 een concept Kamerbrief met een nadere toelichting op

de transitievergoeding en uitbetaling van eerder opgebouwde en vastgestelde
variabele beioning aan de voormalig CEO van KLM In het begin van de brief

is opgenomen dat de brief mede namens MIenW wordt gestuurd
o Stemt u in met versturen van deze brief aan de Kamer mede namens

MIenW

• Graag uv\ akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s

Toelichting
Communicatie

Woordvoeringslijnen over de transitievergoeding zijn eerder opgesteld met

communicatie Wij nemen contact op met communicatie indien die lijn aanpassing
behoeft in verband met het versturen van de brief

Politiek bestuurlijke context

Er is veel aandacht voor de beioning van de bestuurders van staatsdeelnemingen

Tijdens de Algemene Financiele Beschouwingen 2022 hebben meerdere

Kamerleden vragen gesteld over de vertrekvergoeding van de voormalig CEO van

KLM

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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