
Toelichting voorwaarden Lufthansa

De voorwaarden die worden gesteld aan Lufthansa zijn nog niet definidef goedgekeurd door

Lufthansa aandeelhouders en de regering Zodoende is ergeen offideie bevestiging informatie

overde voorwaarden De onderstaande informatie is tot stand gekomen met behulp van lenW

DGLM HBJZ EZK PVEU en de ambassades in Berlijn en Parijs

In de werkgroep iuchtvaart 02 06 gaf Financien [
huidige KLM steun er geen sprake is van eisen over slots evenmin als Air France omdat het in dit

gevai om verstrekking van alleen liquidititeit gaat lening en garantie maar dat dit wel aan de

orde zal komen wanneer straks voor AF KLM ook verstrekking van kapitaal aandelenaankoop e d

noodzakelijk wordt \

II 10 2 e |J aan dat voor de10 2 e

10 1 C 1

10 1 C

Wat de door de Europese Commissie EC ingestelde voorwaarde m b t slots precies in

• Lufthansa LHG moet op zowel Munchen als Frankfurt beide LH hubs 24 slots per dag
per luchthaven opgeven

o Eerder eiste de EC een teruggave van 72 slots Na protest van de commissarissen

van LHG is deze voor\Araarde vei^soepeld
• Dit getal correspondeert met 3 vertrekken en aankomsten per dag voor 4 vliegtuigen Het

komt dus neer op reductie van capaciteit met 4 viiegtuigen per iuchthaven

• De siots moeten in de eerste plaats worden overgeheveld naar nieuwe Europese

concurrenten op de twee luchthavens Deze concurrenten komen gedurende 1 5 jaar in

aanmerking om de slots te bemachtigen
• Als er gedurende deze periode geen nieuwe concurrenten op de luchthavens bij komen

gaan de slots na verstrijken van de 1 5 jaar naar bestaande concurrenten

• Alleen concurrenten die geen significante overheidssteun in de EU ontvangen komen in

aanmerking voor de overname van slots

Waarom is er sprake van deze voorwaarde en hoe zit dat irt de herziening van de

slotverordening en de lenW wens om juist meer te kunnen sturen op netwerkkwaliteit

11 1

Is het te verwachten dat de EC vergelijkbare voorwaarden stelt m b t KLM

11 1

• Voor de trans Atlantische markt onder de joint venture tussen AF KL Deita Aiitaiia geldt
een anti trust beschikking van de Europese Commissie uit 2015 Deze beschikking
volgende uit de gecombineerde marktmacht die de JV had op deze markt
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• De beschikking komt erop neer dat de genoemde partijen op de route AMS New York JFK

of Newark en Rome New York JFK of Newark capaciteit moeten vrij maken voor

concurrenten om een dienstregeling te beginnen van max een dagelijkse vlucht dus 7

vluchten per week

• Een doorde EC aangewezen trustee ziet toe op naleving van deze beschikking Op deze

wijze kwam Norwegian Air een paar jaar geieden aan siots om een 4x per week operatie
tussen AMS en JFK te starten siots opgegeven door KLM

• Opgemerkt moet worden dat eurocommissaris Verstagher Mededinging in de media

gezegd heeft dat de voorwaarden zoais gesteid bij Lufthansa geiden ais precedent voor

verdere steunveriening door iidstaten aan iuchtvaartmaatschappijen
• De eurocommissaris gaf daarbij expiiciet aan dat er een groot venschii is tussen een

iening voorde onderneming zoais nu t b v KLM of versterking van het aandeienkapitaai
door de staat zoais nu LHG

11 1

11 1

Wat zijn de overige voorwaarden hoe ziet het finale LHG steunpakket eruit

• In totaai ontvangt LHG overheidssteun van €9 mird

o Een Iening t w v €3 mird komt van een consortium van grote banken

o Een stabiliteitsfonds van de overheid verwerft met €0 3 mird aandelen ter grootte
van 20 in Lufthansa maar met inhoudeiijk beperkt stemrecht

o Datzelfde fonds ievert een zgn Stille Beteiligung kapitaaiinjectie van €5 7 mird

€1 mird van dit bed rag kan worden omgezet in een aanvuilende deeineming van

5 waarmee de Duitse regering buiteniandse overnames kan tegenhouden
o Media meiden dat de Duitse regering eind 2023 haar aandeei wenst te verkopen

mits de leningen zijn terugbetaaid
• In de Raad van Toezicht krijgt de Duitse overheid 2 zetels die niet door poiitici maar door

onafhankelijke deskundigen worden bezet

• Geen dividenduitkeringen de komende jaren geen bonussen voor het management
• Duurzaamheid Lufthansa zegt toe in de komende 3 jaar 80 viiegtuigen aan te schaffen

met minder C02 uitstoot geen afspraken over minder binneniands viiegen
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10 2 e I FIN DEELN [plQ ^@minfin nl1
10 2 e |1 10 2 e \ FIN DEELN^f e |@minlin nil | 10 2 e

|i0 2 €^^ 10 2 e | FIN DEELNf
^ 10 2 6 | FTn7DEELN H 10 2 e

From

Sent Mon 7 27 2020 6 23 56 PM

Importance

Subject RE VERTROUWELIJK Touch base

MAIL RECEIVED Mon 7 27 2020 6 24 11 PM

To 10 2 6

1 io 2 e |@minlin nl1 l i0 2 e |
| FIN DEELN][|10 2 H@minfin nl1 | 10 2 e |1p

Cc 10 2 6

J@minfin nl]10 2 6

J@fininfin nl]
10 2 6 |[I0 2 ^ 10 2 6 ] KLM10 2 6

High

3 33 35 3

Hoi|i0 2 6|^

Dank voor je bericht Ik probeerde je net te bellen maar kreeg je voicemail

Het lijkt me goed dat jullie en wij eerst even apart bellen wat mij betreft kan dat nog vanavond of anders morgen als het jou
niet lukt wellicht dat dan even kunnen bellen — zonder advocaten — en klokken gelijk zetten Mocht je
vanavond nog even widen bellen dat kan boor

Dan kan er wat mij betreft voor woensdag een call met advocaten worden gepland Ik ben woensdag goed beschikbaar tussen

half 9 en 10 uiir tussen half 1 en half 3 En anders na half 5 Zit daar lets tussen

Wellicht dat in de ochtend AFKL ook beschikbaar is maar mogelijk lastig vanwege de AFKL Board meeting later die dag die

overigens tot en met donderdag einde dag duurt

Tot snel sprekens

Groeten l0 2 e

10 2 61 FIN DEELN

Sent Monday July 27 2020 5 30 PM

10 2 6 | KLM

10 2 6 [1|0 2 ^J 10 2 6 I FIN DEELN ^ 10 2 6

10 2 e|0 2 ^10 2^ 10 2 e | FIN DEELN

Subject RE VERTROUWELIJK Touch base

From 10 2 6

10 2 6 10 2 6To

FIN DEELNCc 10 2 6 10 2 6 10 2 6 ^ 10 2 6

Beste 10 2 6

Momenteel zijn | 10 2 6 | fo 2 4en ik aanwezig

Afronding FA

Wij doen ons beside FAzo snel mogelijk afte ronden en hebben vandaaa de mark ups van AFKL en KLM bekeken en deze ook met LL besproken Wij
10 2 b 10 2 g

Dnze opmerkingen aanpassingen om jullie tegemoet gekomen zijn hiereigenlijk compleet genegeerd Eerlijk gezegd maakt

dat een snelle afronding niet gemakkelijker Laten we hier op korte termijn even over bellen

cunnen nietakkoord oaan met de mark ups die er nu liggen
10 2 b I0 2 g

Afronding state loan

Dat lijkt mij de meest logische weg maar hangt natuurlijk ook afvan waar we op uitkomen uiteindelijk

Conf call morgen

Morgen is voor ons helaas niet mogelijk woensdag donderdag en vrijdag zijn wij wel beschikbaar Laten jullie even weten wat voor jullie handig uitkomt

NL versie term sheet

Wij hebben een concept ontvangen zie bijgevoegd

Oveiieg vakbonden

Ikzou je ook op de hoogte houden over het verzoek van de vakbonden om met de minister te spreken Wij hebben vandaag procesmatig gesproken met

1000386 00002



de FNV Met hen is afgesproken dat er medio augustus een gesprek wordt gepland tussen | 10 2 e

van een definitieve afspraak ook jullie wens meenemen om een vertegenwoordiger van KLM bij het gesprek aanwezig te laten zijn

10 2 e I en de bonden Wij zullen bij het maken

Mochtje nog vragen hebben weet ons dan tevinden Ik ben zelf morgen afwezig | en|l0 24zijn ophun post

Hartelijke groet

@klm comVan 10 2 e 10 2 10 2 0 KLM 10 2 0

Verzonden maan^g 27 jiili 2020 09 25

^

^ j^ ]io 2 e|jio 2 e| FIN DEELN

@minfin nl FIN DEELN j i0 2 e |@minfm nl

H 10 2 6 |@ininFin nl

I FIN DEELN

10 2 0 I |l0 2i |l0 2 e|

10 2 0 10 2 0 10 2 0Aan

10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0FIN DEELN

Onderwerp VERTROUWELDK Touch base

Urgentie Hoog

@minfin nl |10 2 0

Beste MinFin ers

Hoop dat jullie goed weekend hebben gehad Omdat ik niet weet wie nu precies aanwezig is deze email maar aan jullie
allemaal gericht

Ik hoop nl van harte dat we uiterlijk eind deze week alle nog te tekenen documenten kunnen afronden en tekenen

Afronding FA

Wij hebben vrijdag jl een mark up van de FA gestuurd en zijn graag in afwachting van jullie mark up dan wel issue lijst

Als het goed heeft AFKL ook de verdere opm gestuurd of stuurt vanochtend

Afronding State loan

Wanneer de FA is afgerond staat nog wel het punt open

punt is opgelost wanneer de FA in agreed form is

dit anders zien is het goed als we daar dan zsm over spreken

10 2 b en 10 2 g k ga er echter vanuit dat dit

Als jullie10 2 b 0n 10 2 g

Conf call morgen

Dan denk ik dat het goed is dat we voor morgen een call plannen met elkaar om de FA af te ronden ik heb A O gevraagd
deze call te coordineren met Linklaters Het helpt als we dan voor die tijd een mark up issuelijst ontvangen

NL versie term sheet

Tot slot ik zou graag ook de NL versie van de term sheet ontvangen Deze vraag heb ik bij een aantal inmiddels uitgezet ik

weet dat er aan wordt gewerkt maar zou het op prijs stellen als ik het document nu zsm ontvang

Dank alvast voor jullie reactie

Groet 10 2 0

KLM Royal Dutch Aiilines

10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0

]@klm com10 2 010 2 0

Twitt0r I Facsbook | Link0dln | YouTubs | GoQqle | Blog
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For information services and offers please visit our web site http www klm com This e mail and any attachment

may contain confidential and privileged material intended for the addressee only If you are not the addressee you

are notified that no part of the e mail or any attachment may be disclosed copied or distributed and that any other

action related to this e mail or attachment is strictly prohibited and may be unlawful If you have received this e

mail by error please notify the sender immediately by return e mail and delete this message

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV KLM its subsidiaries and or its employees shall not be liable for the

incorrect or incomplete transmission of this e mail or any attachments nor responsible for any delay in receipt
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N V also known as KLM Royal Dutch Airlines is registered in Amstelveen

The Netherlands with registered number 33014286

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afzenderte meiden

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van weike aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you if you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronictransmission of messages

For information services and offers please visit our web site http www klm com This e mail and any attachment may

contain confidential and privileged material intended for the addressee only If you are not the addressee you are notified that

no part of the e mail or any attachment may be disclosed copied or distributed and that any other action related to this e mail

or attachment is strictly prohibited and may be unlawful If you have received this e mail by error please notify the sender

immediately by return e mail and delete this message

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV KLM its subsidiaries and or its employees shall not be liable for the incorrect or

incomplete transmission of this e mail or any attachments nor responsible for any delay in receipt
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N V also known as KLM Royal Dutch Airlines is registered in Amstelveen The

Netherlands with registered number 33014286
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10 2 dC^ ^ ^10 2 e] COMM [g^@minfin nl] | 10 2 e |@minfin nl[l 1Q 2 e l@minfin nn
FIN DEELN ^io 2 ^@minfin Dl]

From

Sent

Importance
Subject FW FNV Cabine Nieuwsbrief 20 51 Financien geeft binnenkort opheldering over voorwaarden

MAIL RECEIVED Wed 7 29 2020 2 17 37 PM

[I0 2 e^To

10 2 e10 2 e FIN DEELN

Wed 7 29 2020 2 17 35 PM

Normal

Verzonden met BkckBerry Work
www blackberry com

1@klin comVan I
Datum woensdag 29 lul 2020 2 11 PM

Aan

Kopie 10 2 e [ 10 2 e IFIN fdXvj 1Q 2 e |@minfin nl 10 2 g [ |l0 M | 10 2 e [ GT 10 2 e

Onderwerp FW FNV Cabine Nieuwsbrief 20 51 Financien geeft binnenkort opheldering over voorwaarden

10 2 e10 2 e10 2 e KLM

10 2 610 2 0 j FIN DEELNj 10 2 e |@minfin nL

@niinfin nl

Hoi 110 2 01

Als toegezed

Zie hieronder

Greet 10 2 6

From FNV Cabine ^o^^tatfnvcabine nl

Sent Wednesday July 29 2020 10 27 AM

To I 10 2 9 1 110 2 61 I 10 2 6 I KLM

Subject FNV Cabine Nieuwsbrief 20 51 Financien geeft binnenkort opheldering over voorwaarden

10 2 6 @KLM COM

online versie
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Financien geeft binnenkort opheldering over voorwaarden

29juli 2020 nieuwsbrief 20 51

FNV Cabine heeft op 14juli samen met FNV Grond CNV en VNC een brief gestuurd aan de minister

van financien Via deze brief hebben we hem gevraagd om opheldering te geven over de

totstandkoming van de voorwaarden die gesteld worden in het steunpakket aan KLM Inmiddels

hebben we contact gehad met het ministerie In de tweede helft van augustus zal er overleg

plaatsvinden met de topambtenaar van financien die namens het ministerie de onderhandelingen
met KLM heeft gevoerd

Niet gebonden aan de afspraken

In het contact met het ministerie zullen we net als in de brief van 14 iuli benadrukken dat FNV Cabine niet

betrokken is geweest bij de afspraken en dat we daarom in de komende onderhandelingen met KLM onze

handen vrij hebben Het steunpakket is door deze eenzijdige afspraken een werkgeverspakket geworden Er

staan arbeidsvoorwaardelijke offers in zonder dat wij daar als werknemers iets voor terugzien Zo staan er

bijvoorbeeld geen voorwaarden in over hetbehoud van werkgelegenheid Wij zijn ons verder terdege

1000369 00003



bewust van de noodzaak om constructief met KLM in overleg te gaan om deze moeilijke tijd doorte komen

Arbeidsvoonwaardelijke dictaten van de overheid met grote financiele gevolgen voor het korps zonder

overleg vooraf kunnen wij echter niet accepteren

Gespreksonderwerpen

Tijdens het gesprek met het ministerie gaan wij opheldering vragen over vijf zaken

1 Hoe zijn de arbeidsvoorwaarden in het steunpakket terecht gekomen

In het steunpakket zijn ook voorwaarden op het gebied van arbeidsvoorwaarden opgenomen U heefl de

Kamerleden laten weten dat ditop initiatiefvan de onderneming is ingebracht KLM geeftbij ons aan dathet

ministerie het initiatief hiertoe heeft gen omen

2 Hoe ziet de minister de vrijheid van cotlectieve onderhandeiing

Arbeidsvoorwaarden bij KLM komen tot stand tussen vakbonden en KLM U heeft in dit steunpakket
gedetailleerde eisen opgenomen over arbeidsvoorwaarden Dit druist in tegen de vrijheid van collectieve

onderhandeiing van vakbonden U heeft de Kamerleden laten weten dat dit geen dictaat is en dat er ruimte

is voor cao partijen KLM stelt echter dat u dit wel als dictaat aan haar heeft opgelegd

3 Hoe gaat de minister de moties uitvoeren

Er zijn twee moties aangenomen door de Tweede Kamer over het ontzien van werknemers die 1 5 keer

modaal verdienen en over arbeidsomstandigheden KLM geeft aan dat deze moties niet tot aanpassing van

de voorwaarden door het ministerie hebben geleid

4 Waarom zijn er geen voorwaarden afgesproken over kwaiiteit van werkgelegenheid

Voor ons als vakbonden is het essentieel om afspraken over kwaiiteit en behoud van werkgelegenheid te

maken met KLM U heeft hier geen voorwaarden over opgenomen voorwaarden die juist richting hadden

kunnen geven aan de toekomstige KLM

5 Waarom ontvangen wij als bonden niet dezetfde informatie als KLM

De details die niet staan vermeld in de openbare kamerbrief heeft KLM van het ministerie ontvangen Wij

ontvangen graag de details de zogenaamde ‘termsheets’ rechtstreeks van het ministerie als partij die deze

heeft opgesteld

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FNV Cabine of kenJe collega’s die nog geen lid zijn Meldje dan nu aan voor het

introductielidmaatschap via www fnvcabine nl

Democratisch vernieuwend en eerlijk

bezoek de webaiie

FORWARD
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1D 2ifefiivcabine nl

www fiivcabine iil

^^^mnvcabine nl

Afmelden
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For information services and offers please visit our web site http www klm com This e mail and any attachment may

contain confidential and privileged material intended for the addressee only Ifyou are not the addressee you are notified that

no part of the e mail or any attachment may be disclosed copied or distributed and that any other action related to this e mail

or attachment is strictly prohibited and may be unlawful Ifyou have received this e mail by error please notify the sender

immediately by return e mail and delete this message

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV KLM its subsidiaries and or its employees shall not be liable for the incorrect or

incomplete transmission ofthis e mail or any attachments nor responsible for any delay in receipt

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N V also known as KLM Royal Dutch Airlines is registered in Amstelveen The

Netherlands with registered number 33014286
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Vertrouwelijk

Voorbereiding gesprek vakbonden donderdag 20 augustus 2020

Voorbereiding gesprek vakbonden donderdag 20 augustus 2020 12 00 13 00 uur

Locatie ministerie van Financien Vuurtorenzaal

Aanwezig

Organisatie Aanwezige personen

10 2 e 10 2 6MinFin

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6FNV Luchtvaart

10 2 e| a^ 10 2 6

|10 ^
10 2 6 10 2 6CNVVakmensen

10 2 d0 2 e 10 2 6VNC

KLM als toehoorders 0 2 4l0 2 6 e

10 2 6 10 2 6

Bijiagen

Bijiage 1 Brief vakbonden aan ministerie van Financien 14072020

Bijiage 2 Korte achtergrond bij de organisaties en de aanwezige personen

Bijiage 3 Brief van SZW en FiN van 6 aprii 2020 over de NOW regeiing

Bijiage 4 Onderbouwing van de kostenbesparing adviseur ~15 en hetverschil in arbeidskosten

Bijiage 5 Juridische analyse van DJZ en Linklaters ten aanzien van mogelijke schending van het ILO

verdrag

Bijiage 6 Relevante moties ten aanzien van arbeidsvoorwaarden sociaal plan en betrekken bonden

Bijiage 7 Relevante uitspraken van de minister tijdens het wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer

op 1 juli 2020 en de plenaire vergadering in de Eerste Kamer op 7 juli 2020

Spreeklijn

0 Introductie

11 1
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Vertrouwelijk

Voorbereiding gesprek vakbonden donderdag 20 augustus 2020

11 1

Achtergrond gebmik door KLM van de NOW regefing

Zie bijiage 3 voor de brief die vanuit SZW en FIN is verstuurd op 6 april over de NOW regeling

en banenbehoud

Op basis van bet NOW register van het UWV heeft alleen KLM EUR 293 4 min aan steun

ontvangen in het kader van de NOW regeling 1 0 Voor de hele KLM groep dus inclusief

dochterondernemingen komt dit tot een bedrag van ruim EUR 307 min NS is nummer 2 qua

ontvangen steun via de NOW regeling maar voIgt op ruime afstand met ruim EUR 74 min

aan steunontvangsten voor de hele groep

Achtergrond afspraken kostenredactie bij Air France

10 1 c 10 2 g

Dit willen zij behalen doorte besparen op personeelskosten vernieuwing van de vioot en

door het simplificeren van uitgaven bijvoorbeeld door optimalisatie van uitgaven aan

gebouwen en beter kostenbeheersing

10 1 c 10 2 g

In welke mate de kostenreductie gaat bijdragen aan verlaging van de kosten per eenheid tot

het niveau van de concurrentie {lAG Lufthansa zoals geeist door de Franse overheid is nog

niet duidelijk

Achtergrond vermindering personeelsbestand AFKL AF en KLM en vergelijking Lufthansa en BA

Bij AF wordt de reductie gerealiseerd voor eind 2022 Bij KLM in 2021

In totaal gaat het om een vermindering van het personeelsbestand met meer dan lO I c

10 1 C 10 2 g

Bij KLM wordt voor ~1 100 FTE s {van de ~4 500 5 000 FTE s die bij KLM verdwijnen een

sociaal plan gemaakt

De afname van het aantal FTE s is vergelijkbaar met de door de groep Lufthansa geplande

personeelsinkrimping 16 maar veel minder dan de inkrimping die door British Airways is

aangekondigd {~30 Zie ook bijiage 4 voor verdere vergelijking van de arbeidskosten

tussen de verschillende maatschappijen

11 1

11 1

1 Wie heeft initiatief genomen voor arbeidsvoorwaarden

11 1

834752 00004



Vertrouwelfjk

Voorbereiding gesprek vakbonden donderdag 20 augustus 2020

11 1

Achtergrond bij doorvragen

11 1

Zie bijiage 4 voor verdere onderbouwing van de kostenbesparing en bet verschil in

arbeidskosten en winstgevendheid tussen een aantal maatschappijen

2 Opheldering hoe de afspraken zijn gemaakt Is het een dictaat vanuit de overheid zoals KLM

beweert

11 1

Achtergrond

Zie bijiage 7 waarin ook duidelijk naar voren komt dat de minister steeds spreekt over

richting of piketpalen” en duidelijkaangeeft dat het aan de onderneming is om dit samen

met de vakbonden en medezeggenschap verder in te vullen

Partijen kunnen met dictaat ook indirect doelen op een mogelijke schending van het ILO

verdrag De VNV heeft een klacht ingediend bij de Europese Commissieten aanzien van deze

vermeende schending

Zie bijiage 5 voor de juridische analyse van DJZ en Linklaters over een mogelijke schending

van het ILO verdrag |

1

11 1

14 1

3 Moties 1 5 keer modaal
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Vertrouwelijk

Voorbereiding gesprek vakbonden donderdag 20 augustus 2020

11 1

Achtergrond moties ten aanzien van 1 5 keer modaal en reactie minister

Zie bijiage 6 voor de relevante moties ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden sociaal plan

en betrekken bonden

Zie bijiage 7 voor relevante uitspraken van de minister tijdens het wetgevingsoverleg in de

Tweede Kamer en de plenaire vergadering van de Eerste Kamer

4 Waarom geen afspraken over kwaliteit en behoud van werkgelegenheid gemaakt

11 1

Achtergond

Zie bijiage 7 voor relevante uitspraken van de minister tijdens het wetgevingsoverleg in de

Tweede Kamer en de plenaire vergadering in de Eerste Kamer In 1 van deze uitspraken komt

naar voren dat er afspraken zijn gemaakt over de kleine salarissen zodat die ontzien worden

Als dit niet was gebeurd dan was de kostenbesparing bij het hele personeel terecht

gekomen en dat hebben we niet redelijkgevonden

Zie eveneens bijiage 6 en dan met name de reactie van de minister op motie 3 SGP en CDA

waarin hij aangeeft dat er juist minder bij de Kamer en de regering dient te liggen en

voldoende vrijheid voor de onderneming meet blijven

5 Termsheets ontvangen

Term sheet

Term sheet is een overeenkomst tussen de Nederlandse staat KLM en AF KLM Hierin staat

meer bedrijfsvertrouwelijke informatie dan alleen de arbeidsvoorwaarden Vandaar dat

enige terughoudendheid hierbij geboden is

Achtergrond
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Vertrouwelijk

Voorbereiding gesprek vakbonden donderdag 20 augustus 2020

Wij hebben begrepen van KLM dat aan de bonden is aangeboden om determ sheet

vertrouwelijk in te kunnen zien 1 persoon per bond zou de term sheet in mogen zien en

diende te tekenen voor geheimhouding Maar 1 bond heeft van deze optie gebruik gemaakt

Bij KLM staat de vraag uit welke bond hiervan gebruik heeft gemaakt
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MMI 1| 10 2 6 I I KLM H 10 2 6 l@KLM COM1 1 ~I0 2 6

l@klm com]
FIN DEELN ||10 2 H@min1in nll l 10 2 e

[@minfin nl] i0 2 e

10 2 e Id 10 2 6 ITo

KLMf 10 2 6

10 2 6^ J FIN DEELmil 10 2 e |@minlin nl1 | 10 2 e |
] FIN DEELN P io 2 e |@minfin nl1 | ioI^

10 2 6Cc

10 2 6| | 10 2 6 10 2 6FIN DEELN]|| 10 2 6

]@KLM COM]
I 10 2 6 |1^ 2|6^ 10 2 6 |] FIN DEELN

Wed 8 19 2020 2 59 33 PM

10 | 10 2 6 KLM| 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject RE KLM | Gesprek vakbonden donderdag 20 augustus 2020

MAIL RECEIVED Wed 8 19 2020 2 59 35 PM

Normal

Haf^

Dank voorje mail Ik begrijp dat het lastig is om nu nog iets in de agenda te passen Ikzal met| 10 2 e

ruimte in hun agenda hebben om van te voren met elkaar te spreken [

en 10 2 6 overleggen of zij

10 2 g
10 2 g10 2 g

j Mocnten juiiie per e mail al een aantal van jullie aandachtspunten op onze

voorbereiding kunnen sturen houden we ons aanbevolen Dan kunnen wij dat alvast bekijken

Vanuit ons hadden we nog een vraag

We beg repen dat aan alle bonden is aangeboden om de term sheet vertrouwelijk in te zien Is dit inderdaad zo en is hier gebriiik van

gemaakt Zo ja door welke bond en Zo niet wat was de argumentatie om hier geen gebruik van te maken

Zoals jullie wellicht ook zullen hebben gezien hebben we net een mail van de bonden ontvangen waarin ze aangeven niet positief
tegenover jullie aanwezigheid bij het gesprek te staan Wij zullen nog met een reactie komen

Groet

I 10 2 6 I

11Q 2 e|| 10^

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie vanFinanden Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 10 2 6

Ml 10 2 6 n

E| 10 2 6 l@minfin iiL

Van 10 2 6 KLM

Verzonden woeiisdag 19 augustus 2020 14 04

J FIN DEELN

n FIN DEELN

FIN DEELN I i0 2 e ] FIN DEELN | i0 2 e io 2 e 10 2 6 | kLM

Ondcrwcrp Re KLM Gesprek vakbonden donderdag 20 augustus 2020

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 10 2 6

FIN DEELN ^ i0 2 e

Aan

€GJi 0 2 4 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Dankje 10 2 6

Op deze korte temiijn lukt het niet om mijn agenda aan te passen en te bellen Ik zit kopstaait vandaag Wellicht lukt het

10 2 6 wel heb ik ingekopieerd
1000379 00005



Is liet eeii idee dat we

aantal elemeiiteii iii jiillie voorbereidiiig wat met per defiiiitie goed gaat

jij eii wij elkaar morgen eeii umtje van te voren spreken om eea door te nemeii Ik zie eeii10 2 0

Mvg 10 2 6

10 2 0 I FIN DEELN10 2 0 10 2 0 @mmfiii iiLVan

Verzonden woeiisdag augustus 19 2020 12 46 PM

Aan _iO 2 6_io 2 ei io 2 e KLM

| FIN DEELN

I FIN DEELN

FIN DEELNCC 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0
^

10 2 0 10 2 0

FIN DEELN

Onderwerp KLM | Gesprek vakboiiden doiiderdag 20 augustus 2020

10 2 0

Beste pO 2 ^

begreep ik dat we vooi de voorbereidiiig van bet gesprek met de bonden contact met jou kmmen
en ik aanwezig zijn bij het gesprek morgen Zie graag

Van

opnemen Vanuit Financien zullen

bijgevoegd de vooibeieiding die wij liebben opgesteld vooi het gespek Deze voorbeieiding wijzigt mogelijk nog iets omdat

we het intern ook nog zuUen bespeken In deze voorbereidiiig is ovengens ook te zien wie er vanuit de bonden aansluiten Is

het wellicht liandig om vanmiddag even met elkaar te beUen om een aantal pmiten door te spreken Ik ben tussen 14 30 um en

16 15 uur goed beieikbaar

10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

Gioet

10 2 0

110 2 0 II lOlle

DirectieFinanderingen | AfdelingDeelnemingen

Ministei ie van Finanden Generale Thesauiie

Koite Vooihout 7 [ Deo Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T| 10 2 0

Ml 10 2 0 n

e| 10 2 0 l@miiifiii nl

Ditbericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u nietde geadresseerdebent of dit bericht abusievelijk aan u istoegezonden word u verzochtdat aan deafzenderte melden

en het bericht teverarijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheld voor schade van welke aard ook dieverband houdt met rislco sverbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended tor you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the

message The State accepts no liability tor damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

For iiifoiiiiation seiTices and offers please visit our web site http www klm com This e mail and any attacliment may

contam confidential and privileged material intended for tlie addressee only If you are not tlie addressee you are notified tliat

no part of die e mail or any attacliment may be disclosed copied or distributed and tliat any odier action related to tliis e mail

or attaclmient is sEictly prohibited and may be milawful If you liave received tliis e mail by eiror please notify tlie sender

mmiediately by return e mail and delete tliis message

1000379 00005



Koiiiiiklijke Luchtvaait Maatscliappij NV KLM its subsidiaries and or its employees sliall not be liable for tlie inconect or

mcomplete transmission of tliis e mail or any attaclniients nor responsible for any delay in receipt

Koninklijke Luclitvaait Maatscliappij N V also known as KLM Royal Dutch Airlines is registered in Amstelveen Hie

Netlierlands witli registered number 33014286

1000379 00005



I 10 2 6 |1p]6^ 10 2 6 FIN DEELN [[
^ l@minfin nl]

I 10 2 e HlO M i 10 2 «

Mon 8 24 2020 9 51 59 PM

Normal

10 2 e I]@minfin nl] 10 2 e |@minfin nl[| 10 2 6 |@minfin nl1 | 1Q 2 eTo 10 2 e

FIN ADI 10 2 e

From H
Sent

Importance
Subject FW FNV Cabine Nieuwsbrief 20 57 Gesprek Ministerie meer ruimte aan bonden bij overleg met KLM

MAIL RECEIVED Mon 8 24 2020 9 52 00 PM

Verzoiiden met BlackBeny Work
www blackberry com

Van |l0 2 e |l0 2 e| ] 10 2 e | kLM

Datum maandag 24 aug 2020 6 49 PM

Aan | 10 2 e [l0 2 ^ £jOZe^ |^GT
Onderwerp RE FNV Cabine Nieuwsbrief 20 57 Gesprek Ministerie meer mimte aan bonden bij overleg met KLM

10 2 e @KLM COM

]@minFm nl10 2 e

Beste 10 2 6

Dank voor delen bericht van jullie aan de bonden mbt hun weergave van de motie en gesprek Ik heb overgens nog geen

verdere publieke berichtgeving of correcties gezien vanuit hen

10 2 g

10 2 6

From i0 2 e | |io 2 e[ 10 2 6 I KLM

Sent Friday August 21 2020 6 05 PM

lQ 2 e [ |l r2 e| ] 10 2 e | ^02]bG7J
Subject RE FNV Cabine Nieuwsbrief 20 57 Gesprek Ministerie meer ruimte aan bonden bij overleg met KLM

To

Beste 10 2 6

Dank voor het delen van Jullie spreeklijn Nogal anders dan de take out van de bonden {met name de lijn rood gekleurd

10 2 g
10 2 g

J Dat geeft immers veel ruimte voor verschillende interpretataties en dat is dus nu

helaas precies wat er gebeurt

Inmiddels zie ik de lijn ook op andere plaatsen in de media terug waarin de minister KLM opgedragen zou hebben deze motie

te implementeren

https luchtvaartnieuws nl nieuws cateqone 2 airlines ministerie l lm moet motie over 15 keer modaal respecteren

I0 2 ^

10 2 g

1000371 00006



10 2 g

10 2 e

ScFrom

Sent Friday August 21 2020 1 00 PM

To I 10 2 e Ijio ze] ^ 10 2 e | KLM

Subject RE FNV Cabine Nieuwsbrief 20 57 Gesprek Ministerie meer ruimte aan bonden bij overleg met KLM

10 2 6 10 2 6 GT 10 2 6 @minfin nl

10 2 6 @KLM COM

10 2 6

Dit is woordvoering Wopke We zullen cabine bond op wijzen dat hun interpretatie van ons gesprek op dit puntte eenzijdig is

Spreeklijn gesprek vakbonden steunpakket KLM

We hebben een open en constructief gesprek gehad vandaag metvertegenwoordigers van een aantal vakbonden

Flet gesprek gaf de vakbonden de gelegenheid hun opvattingen over het steunpakket voor KLM te delen en nadere vragen

te stellen

De thesaurier generaal van het ministerie van Financien heeft op zijn beurt de steunmaatregelen en de voorwaarden die het

kabinet hieraan steittoegelicht

Flij heeft hierbij ookzijn begrip uitgesproken voor de onzekerheid waarin het KLM personeel verkeert

Flet is nu verder aan KLM om in overleg met ondernemingsraad en vakbonden de gemaakte afspraken uit te werken

Flet is een gezamenlijk belang dat KLM zo goed mogelijk door deze corona crisis geholpen wordt

Specifiek op het berichtvan de vakbond

Ik heb er kennis van genomen

Er ligt een motie van de Tweede Kamer en die hebben wij uiteraard ook onder de aandacht van KLM gebracht

Erop gewezen dat de motie spreekt over gezinsinkomen en onze afspraken over individueel inkomen en dat hetgaat voor zover redelijk en haalbaar

ook gegeven de afgesproken 15 kostenreductie Die natuurlijk bedoeld is om de onderneming en de werkgelegenheid ook op langere tetmijn te

waarborgen

We wachten nu eerst af hoe het gesprek tussen KLM en de bonden verloopt Flet is aan hen om de gemaakte afspraken uit

te werken

Voor mij staat steeds voorop dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen

Van l0 2 e | i0 2 e| ^ 1Q 2 e | kLM I02 e |@KLM COM

Verzonden vriidag 21 augustus 2020 12 18

Aan | 10 2 6 1110 2 ^ ^ 10 2 6 | [io 2 ^gt
Onderwerp FW FNV Cabine Nieuwsbrief 20 57 Gesprek Ministerie meer ruimte aan bonden bij overleg met KLM

5 minfin nl10 2 6

Outlook voor iOS downloaden

Van FNV Cabine fo^2^fnvcabine nl

Verzonden Friday August 21 2020 10 30 29 AM

Aan | i0 2 e 1 110 2 6 [^ ia2 6 | kLM 102 6 1@KLM C0M

Onderwerp FNV Cabine Nieuwsbrief 20 57 Gesprek Ministerie meer ruimte aan bonden bij overleg met KLM

1000371 00006



Gesprek Ministerie meer ruimte aan bonden bij overleg met KLM

21 augustus 2020 nieuwsbrief 20 57

Op 20 augustus hebben FNV Cabine FNV Luchtvaart grondpersoneel CNV en VNC op initiatief van

FNV een gesprek gehad bij het Ministerie van Financien in Den Haag over het steunpakket van de

overheid Door de inspanningen van FNV is het geiukt om de topambtenaar te spreken die de

onderhandelingen met KLM heeft gevoerd Er zijn beiangrijke zaken opgeheiderd er is namelijk
meer ruimte in de onderhandeiingen dan KLM doet voorkomen

Afspraken geven wei ruimte aan vakbonden

Het Ministerie van Financien is van mening dat de voorwaarden uit het steunpakket voldoende ruimte

bieden aan de vakbonden en aan KLM om tot faire afspraken te komen Wij de vakbonden hebben

benadrukt dat de KLM werknemers constructief willen meewerken aan de toekomst van KLM en datjuist
daarom een dergelijk dictaat van de overheid verkeerd valt Uit het gesprek is gebleken dat er geen

afspraken zijn gemaakt tussen KLM en het Ministerie over deeltijders of over de onregelmatigheidstoeslag
voor grondpersoneel ORT Het is aan KLM en de bonden om te bepalen of de bijdrage van een deeltijder
wel of niet gebaseerd wordt op het tlilltime salaris en of ORT wel of niet onder het begrip salaris valt

De grens ligt bij 1 5 keer modaal

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over het zoveel mogelijk ontzien van werknemers die tot

1 5 keer modaal verdienen In onze democratische samenleving worden moties van de Tweede Kamer

gerespecteerd Het Ministerie heeft daarom aan KLM gevraagd om in de besprekingen met de vakbonden

ultvoering te geven aan deze motie Voor FNV Cabine FNV Luchtvaart VNC en CNV is het duidelijk dat

KLM deze grens als uitgangspunt zal moeten nemen in de onderhandelingen

Openbare kamerbrief

Het Ministerie heeft aangegeven dat de openbare kamerbrief alle informatie bevat over het steunpakket De

onderliggende term sheets wil het Ministerie evenals KLM vanwege geheimhouding niet delen In de

onderhandelingen met KLM is voor de bonden alleen de kamerbrief met openbare informatie relevant aldus

het Ministerie Dit houdt in dat het Ministerie de afspraken tussen KLM en de bonden zal toetsen aan de

kamerbrief Wij hebben aangeven dat het ontbreken van afspraken tussen KLM en het Ministerie over

behoud van werkgelegenheid en kwaliteit van werkgelegenheid een gemiste kans is Het Ministerie gaf aan

zich slechts te beperken tot de van kracht zijnde wet en regelgeving Wel is ons toegezegd dat het

Ministerie van Financien een signaal zal afgeven aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
over de inzet van flexibele krachten bij KLM

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FNV Cabine of ken je coliega’s die nog geen lid zijn Meld je dan nu aan voor het

introductielidmaatschap via www fnvcabine nl

on oorliiL^I

pezoeK ae wepsTxe

ISHARE FORWARD

IPiTSfnvcabine nl

000061000371



I
www fnvcabin6 nl

TIP om te vocirkomen dat de nieuwsbriefinverdWjinf l^^^^^mfmcabinejTl toevoegen aan je
admsbcBk ^

1000371 00006



For information services and offers please visit our web site http www klm com This e mail and any attachment may

contain confidential and privileged material intended for the addressee only If you are not the addressee you are notified that

no part of the e mail or any attachment may be disclosed copied or distributed and that any other action related to this e mail

or attachment is strictly prohibited and may be unlawful If you have received this e mail by error please notify the sender

immediately by return e mail and delete this message

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV KLM its subsidiaries and or its employees shall not be liable for the incorrect or

incomplete transmission of this e mail or any attachments nor responsible for any delay in receipt
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N V also known as KLM Royal Dutch Airlines is registered in Amstelveen The

Netherlands with registered number 33014286

Dit benefit kan infarmatie bevatten die nietvoor u is beslemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit beriefit abusievelijk aan u istoegezanden word u verzocfitdal aan de afzenderte metden

en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronic transmission of messages

For information services and offers please visit our web site http www klm com This e mail and any attachment may

contain confidential and privileged material intended for the addressee only If you are not the addressee you are notified that

no part of the e mail or any attachment may be disclosed copied or distributed and that any other action related to this e mail

or attachment is strictly prohibited and may be unlawful If you have received this e mail by error please notify the sender

immediately by return e mail and delete this message

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV KLM its subsidiaries and or its employees shall not be liable for the incorrect or

incomplete transmission of this e mail or any attachments nor responsible for any delay in receipt
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N V also known as KLM Royal Dutch Airlines is registered in Amstelveen The

Netherlands with registered number 33014286

1000371 00006



KLIVI Koninklijke Luchtvaart Maatschappij nv

10 2 e

Ministerie van Financien

Ter attentie van Zijne Excellentie de minister van Financien mr W B Hoekstra

Korte Voorhout 7

2511 CW DEN HAAG

Amstelveen 1 oktober 2020

10 2 e

Excellentie

Op 7 augustus jl hebben de Staat der Nederlanden KLM en AIR FRANCE KLM de zogenaamde

Framework agreement getekend Deze Framework agreement bevat de overkoepeiende afspraken

en voorwaarden waaronder de Staat bereid is aan KLM Groep een finanderingspakket ter

beschikking te steilen

Conform paragraaf 6 3 van de Framework agreement meet KLM een Herstructureringsplan

opstellen Na bespreking in de KLM Raad van Commissarissen op 21 September Is een eerste draft

van dit plan als afgesproken op 22 September jl met u gedeeld Op basis van deze draft vlnden

thans gesprekken plaats tussen uw Ministerie de door uw Ministerie aangestelde expert PA

Consulting en KLM

Op 28 en 29 September jl is een nieuwe draft van het Herstructureringsplan gepresenteerd aan de

KLM Raad van Commissarissen respectievelijk de AIR FRANCE KLM Board of Directors Beide

organen hebben door middel van hun goedkeuring unanieme steun uitgesproken voor het plan zoals

dat voorlag daarbij onderkennend dat I het plan nog werk In uitvoering Is voor wat betreft de

invulling van de verlangde reductle van arbeidsvoorwaarden en II het plan de goedkeuring behoeft

van de Staat

De laatste 2 dagen Is de laatste hand gelegd aan de wat ons betreft Unal draft van het

Herstructureringsplan dat Ik u hierblj met genoegen aanbied

Wij zijn van mening dat met dIt Herstructureringsplan een robuuste basis is gelegd voor het herstel

van winstgevendheid van onze onderneming De rode draad daarbij is dat het business model van

KLM ook na de crisis staat KLM zal dan ook haar functie als netwerk carrier voor de hub Schiphol

en de Nederlandse economie kunnen blijven vervullen Onder de uitdagende omstandigheden van

vandaag de dag zullen wij dit business mode weer levensvatbaar moeten maken van meer naar

defer met oog voor aangepaste vraag veranderende klantbehoeften onze rol in de maatschappij

en duurzaamheid

P0516US 7700 1117 ZL schiphol
Tele oon 020 22 02

Fax 020 629 10 01

Handelsregister Amsierdam ni 33014286

1000655 00007



A

KLR I Koninklijke Luchtvaart AAaatschappij nv

Bovendien geeft het plan invulling aan de door de Staat gestelde voorwaarden zoals vastgelegd in

de Framework Agreement

10 1 C 10 2 g

Wlj blijven de marktontwikketingen nauwgezet volgen en zijn ons bewust dat de aannames in het

plan aan verandering onderhevig kunnen zijn Wanneer aan de orde zullen wij dan ookaanvuitende

maatregelen nemen en daarover in overleg gaan met sodale partners

Vanzelfsprekend zijn wij bereid een nadere toelichting te verstrekken en zuiien wij de gesprekken

met uw Mlnisterte en PA Consulting voortvarend voortzetten

Ik zie graag uw reactie tegemoet en wil graag namens

medewerkers mijn dank uitspreken aan de Staat voor het gestelde vertrouwen in de toekomst van

onze onderneming

10 2 e en alle KLM

Met de meeste hoogachting

10 2 e

1000655 00007



10 2 6 I FIN DEELN |1 10 2 6 I@minfin nl1 1Q 2 e |1p]e | 10 2 6 | FIN DEELN [[
10 2 6 I |io i^^ lO Ze ll^^fFIN DEELNI

Mon 10 12 2020 9 01 29 AM

]@minfin nl]To 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject FW STRICTLY CONFIDENTIAL Aanbiedingsbrief en KLM Herstructureringsplan 1 oktober 2020

MAIL RECEIVED Mon 10 12 2020 9 01 33 AM

High

Aanbiedingsbrief 1okt2020 pdf

KLM Restructuring Plan submitted 1 October pdf

10 2 6 | FIN IO 2

Verzonden donderdas 1 oktober 2020 21 02

Aan

Van 10 2 6

J@minfin nl

Onderwerp FW STRICIXY CONFIDENTIAL Aanbiedingsbrief en KLM Herstructureringsplan 1 oktober 2020

Urgentie Hoog

10 2 6

Verzonden met BlackBerry Workfwww blackberrv com

J 10 2 6 ||10 2 6Van

Verzonden 1 okt 2020 20 48

10 2 6 10 2 6 | KLM
’ 10 2 6 @klm com

Sgt J FIN |^10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 @minfin nl L 10 2 6Naar
f

@minfin nl10 2 6

@KLM COM

10 2 6 10 2 6 n KLM

Onderwerp STRICTLY CONFIDENTIAL Aanbiedingsbrief en KLM Herstructureringsplan 1 oktober 2020

T 10 2 e I KLM

@klm com

Cc 10 2 6
^

10 2 6 10 2 6 KLM

l@KLM COM ^^
10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

STRICTLY CONFIDENTIAL CONTAINS BUSINESS SENSITIVE INFORMATION

beste 10 2 6Beste 10 2 6

Aangehecht stuur ik jullie namens|i0 2 ^|| i0 ^ s de aanbiedingsbrief aan de Minister bij het Herstructureringsplan alsmede het

KLM Herstructureringsplan zelf naar welke inhoud ik kortheidshalve verwijs

Met vriendelijke groet

10 2 6

KLM Royal Dutch Airlines

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 r 10 2 6 1giklm com

Twitter I Face book | Linked In | YouTube | Gooq le | Blog

03

For information services and offers please visit our web site http www klm com This e mail and any attachment may

contain confidential and privileged material intended for the addressee only Ifyou are not the addressee you are notified that

no part of the e mail or any attachment may be disclosed copied or distributed and that any other action related to this e mail

1000901 00008



or attachment is strictly prohibited and may be unlawful If you have received this e mail by error please notify the sender

immediately by return e mail and delete this message

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV KLM its subsidiaries and or its employees shall not be liable for the incorrect or

incomplete transmission of this e mail or any attachments nor responsible for any delay in receipt
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N V also known as KLM Royal Dutch Airlines is registered in Amstelveen The

Netherlands with registered number 33014286

1000901 00008



I 10 2 6 l@minfin nlH 1Q 2 6 |@minfin nl1 | 1Q 2 e FIN DEELN ^ 10 2 6 |@minfin nl1 | 1Q 2 e | | 10 2 e |
FINl^ i0 2 e I@minfin nl1

From | I0 2 e | |l0 2 ^^ I0 2 e | f^FIN DEELN

Sent Thur 10 15 2020 2 43 55 PM

Importance
Subject FW Follow up call tomorrow

MAIL RECEIVED Thur 10 15 2020 2 43 57 PM

To

Normal

3 35 5

Fyi mbt arbeidsvoorwaarden is PA met KLM in contact

Van 10 2 e

Verzonden woensdag 14 oktober 2020 14 00

Aan I KLM | 10 2 610 2 ^ 10 2 e^ kLM
~

| 10 2 6 |7^0 2 e|7 10 2 e Ijfg^FiN DEELN

t [10 2 4 I 1| lO S e |[ KLM

10 2 e 10 2 e

10 2 e I 10 2 e 10 2 e | KLMCC 10 2 6 10 2 6 10 2 e

10 2 e| 10 2 6 KLM

Onderwerp RE Follow up call tomorrow

10 2 e

Dear I0 2 e and10 2 ^

Thank you both again for your time this morning for a very informative and productive call

As discussed in summary we look forward to receiving the following in follow up

10 1 C 6ti 10 2 g

Very happy to discuss anything again if need be

Thanks in advance and kind regards

10 2 e

10 2 6 ]partofPA Consulting Group 110 Bressenden Place London SW1E SDN United

Kingdom

II 10 2 e | fllpaconsulting com10 2 e I DD | 10 2 6

Follow us I Twitter I Linkedln

M

11

Bringing ingenuity to Lif^
paCO nsLi Iting cgnT__ja|»

From[
Sent Wed 14 October 2020 07 52

To | 10 26 ^ 1 10 2 6 ^ aPACONSULTING COM | 10 2e f
10 2 6 |@KLM COM

^

1000869

10 2 6 10 2 6 KLM 10 2 6 @klm com

^KLM COM [l0jj l| 10 2 e I I KLM1| 10 2 6 11 KLM

KLM d 10 2 6 |@KLM COM

10 2 6

10 2 6 10 2 6

00009



@ PACOMSULTING COM | 10 2 e |Jo 2 ^
|@PACONSULTrNG COM I 10 2 6

Cd 10 2 g

^ 10 2 6 ||10 2 ^ FIN DEELN

IQ 2 6 1^0^ 10 2 6 I KLM

Subject RE Follow up call tomorrow

10 2 e @PACONSULTING COM 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6@minfin nl

aklm com

10 2 6

10 2 6

Perfect

From | 10 2 6 | | 10 2 6 | apACON5ULTING COM

Sent Tuesday October 13 2020 22 42
^

10 2 6 10 2 6 I kLM 1 10 2 6 ~]@klm com | 10 2 e |l| l| 10 2 6 | kLM 10 2 6

10 2 6 I 10 2 6 |1 KLM J 10 2 6 fe KLM COM
@KLM COM [l0 2 4]i^To

10 2 6 10 2 6 aKLM COM

@PACONSULTING COM | 10 2 e [^0 2 ^
|@PACONSULTrNG COM I 10 2 6

Cc 10 2 6 10 2 6 |@PACONSULTING COM r 10 2 610 2 6

j 10 2 6 |p ^{FIN DEELN]
10 2 6 [iMlKl 10 2 6 I KLM

Subject RE Follow up call tomorrow

10 2 6 10 2 6@minfin nl [^
@klmxom

10 2 6

10 2 6

10 2 6

11 00 12 00 GET 10am UK Is fine for our team too

We will forward a Teams Invite and dial in

Thanks

10 2 6

10 2 6 10 2 6 KLM 10 2 6

Sent Tue 13 October 2020 19 20

To I 10 2 6 10 2 6 ^ KLM j 10 2 e |^KLM COM l 10 2 6 10 2 e |^PACON5ULTING COM

| 10 2 6 |@KLM COM
Cc | IQ 2 6 | | 10 2 6 |@PACONSULTING COM

I 10 2 6 ||l0 2^ FIN DEELN] T
10 2 6 10 2 6 I KLM

Subject RE Follow up call tomorrow

@klm comFrom

l| 10 2 e I I KLM
10 2 6 10 2 6 KLM 10 2 6 g KLM COM

10 2 6 @ PACONSULTING COM | 10 2 6 | p0 2 d
bPACONSULTING COM I 10 2 6

10 2 6

10 2 6 ^minfln nl r

@klm com

10 2 610 2 6

10 2 6

10 2 6

I just checked our schedules lQ 2 ^nd I are available from 11 to 12 tomorrow our time

Can you please confirm that this works for you and your team

Thanks

10 2 6

110 2 6 KLM 10 2 6 ffiKLM COMFrom 10 2 6

Sent Tuesday October 13 2020 18 22

To | 10 2 6 Jd 10 2 6 l@PACONSULTING COM
KLM | 10 2 6 | SKLM COM

@klm com 10 2 410 2 6 10 2 6 KLM 10 2 6 1 10 2 6

10 2 6 apACONSULTING COM 10 2 6 ^PACONSULTING COM | 10 2 e | p0 2 d
bPACONSULTING COM h0j^

10 2 6Cc 10 2 6

d 10 2 6 lir^fFIN DEELN { 10 2 6 10 2 6g minfin nl

@kJnmcom

10 2 6

10 2 6 Ifo^ 10 2 6 I KLM

Subject Re Follow up call tomorrow

10 2 6

10 2 6

Just to clarify

1000869 00009



10 1 C en 10 2 g

And we have preliminary included this for the full period

Regards

Outlook voor iOS downloaden

10 2 6 10 2 6Van

Verzonden dinsdag oktober 13 2020 5 58 PM

Aan | io 2 e

~

CCj 10 2 6

KLM

Onderwerp RE Follow up call tomorrow

gDPACONSULTING COM

i I0 2 e II KLM 10 2 6 10 2 6 KLM 10 2 6^

JlQ 2 e|j 10 2 6 ||i^ FIN DEELNl

1 10 2 6 KLM

0 2 6 {10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6

0 2 ^

Thank you for your comments and analysis of fuel We will consider overnight and share some of our analysis with you before our follow

up call tomorrow

As discussed we also lookforward to receiving your calculation of the gap in each year of the plan {2021 to 2025 between the

following

1 The total cost impact vs 2019 of KLM s commitment to meet the Employment Conditions {6 1 in the Framework Agreement

and

2 The total cost impact {vs 2019 of what is built into the Restructuring Plan i e the financial forecasts

10 1 C en 10 2 g

Hope this clarification of the question we are asking helps

Best regards

10 2 6

10 2 6 KLM 10 2 6 g KLM COMFrom 10 2 6

Sent Tue 13 October 2020 15 48

@klm com 102 €| l| 10 2 610 2 6 @PACONSULTING COM 10 2 6 10 2 6 KLM 10 2 6To | 10 2 6

KLM 1 10 2 6 |@KLM COM
1000869 00009



@ PACOMSULTING COM | 10 2 e |Jo 2 ^
|@PACONSULTrNG COM I 10 2 6

Cc| 10 2 6 H 10 2 e |@PACONSULTING COM r

i IQ 2 6 ||ia^FIN DEELN]
10 2 6 10 2 6 I klm

Subject RE Follow up call tomorrow

10 2 610 2 6

10 2 6 10 2 6@minfin nl

aklrm com

10 2 6

10 2 6

10 2 6

As follow up from our call

For us the key elements are

1

2

3

4 lO I cen 10 2 g

5

6

7

Please find attached the analysis on Fuel FtASK My key point would be

8

9

10 10 2 g en 10 1 c

11

12

Hope this helps

Regards 0 2 ^

10 2 6 @PACONSULTING COMFrom

Sent Tuesday October 13 2020 12 19 AM

To | 10 2 6 f
^

i 10 2 6 I Kuyi | 10 2 6 |@KLM COM

Cel 10 2 6 ]c| 10 2 6 l@PACONSULTI~NG COM

I 10 2 6 | [ia2 4FIN DEELN] ^
10 2 6 |[ia^ 10 2 6 I klm

Subject RE Follow up call tomorrow

10 2 6

gpklm com 10 2 e| 0 2 ^10 2 6 KLM 10 2 6 |^KLM COM 10 2 6 KLM 10 2 610 2 6

@PACONSULTING COM | 10 2 6 | ^0 2 ^
bPACONSULTING COM I 10 2 6

10 2 610 2 6

10 2 6 10 2 6^minfln nl 10 2 6

10 2 6 @klm com

Dear i| S |0 2 ^and10^

A follow up meeting has been arranged for tomorrow at 15 00 to 16 00 {GET

As promised please find attached some specific questions we would like to cover on tomorrow s call We have already covered some of

these issues at a higher level on previous calls However we have been asked to seek greater clarity of understanding on these areas

specifically

We will be guided by you on how best to cover the various points in the time available

Thanks and kind regards

10 2 6

Jfpart of PA Consulting Group 110 Brassandan Placa London SW1E SDN United10 2 6

Kingdom

]|DD I 10 2 6 l@paconsultinE comM 10 2 6 10 2 6

CITvitter | Linkedm

1000869 00009



Bringing Ingenuity to Life

paCOnsu 11 i n

SM

1Q 2 e I 10 2 9 p rj | 10 2 e |] klm 10 2 9 @klm^comFrom

Sent Mon 12 October 2020 14 22

M 10 2 6 |@ PACONSULTING COM I ^10 2 9^ KLM | 10 2 e |@ KLM COM
10 2 9 |@PACONSULTING COM J 10 2 e J 10 2 9 |@PACONSULTING COM

^PACONSULTING COM | 10 2 9 |7^0 2 ^ | 10 2 9 | fM^FIN DEELNU[

10 2 9To

10 2 9Cc 10 2 9

10 2 9 10 2 9 @minfinjTl

Subject RE Follow up call tomorrow

Dear I0 2 e

Thanks 1 ask to follow up on your request and find a suitable moment tomorrow

Please note that we had a discussion this morning with FIN 10 2 9 10 2 9 c s where we agreed that for the questions relating to

labor conditions it could be helpful to have a discussion in Dutch

This will be discussed with you by| 10 2 9 {| cc ed him to this email

As regards the procurement initiatives I think a discussion with 10 2 e andl0 2 ^ytf||| suffice

Best regards |_I0^

10 2 9From

Sent Monday October 12 2020 2 51 PM^
10 2 e I I 10 2 e ^0^ IQ 2 9 I klm

Cc | 10 2 6 1 10 2 9 l@PACON5ULTING COM

gpPACONSULTING COM10 2 6

iS klm com | 10 2 9 | ] 10 2 e p KLM [ 10 2 e |@KLM COM

r 10 2 9 |@PACONSULTING COM

10 2 9To

10 2 910 2 9

10 2 9 ^PACONSULTING COM

Subject Follow up call tomorrow

Hi I iQ 2 6

Hope you re both well and had a decent weekend

If possible we would like to arrange a call with] io 2 9^[io 2 ^and jo 2 ffor 75 90 minutes tomorrow Tuesday to cover a few

follow up items on both the labour agreements reached and the next round of discussions on the CLAs wef 2022 plus the

procurement initiatives in the RP From PA it would be 0 2 I iQ 2 9 | io 2 e and me Could you let me know availability and we

will do our very best to fit in around you

In advance of the call we will as before circulate an agenda of points and specific questions we would like to discuss With

respect to procurement initiative questions if you re happy thatl land ^^can cover this that s fine If not please feel

free to invite the Head of Procurement onto the call for say 30 minutes at the end

Best regardsj 10 2 9

For information services and offers please visit our web site http www klm com This e mail and any attachment may contain

confidential and privileged material intended for the addressee only If you are not the addressee you are notified that no part of the e

mail or any attachment may be disclosed copied or distributed and that any other action related to this e mail or attachment is strictly

prohibited and may be unlawful If you have received this e mail by error please notify the sender immediately by return e mail and

delete this message

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV KLM its subsidiaries and or its employees shall not be liable for the incorrect or incomplete
transmission of this e mail or any attachments nor responsible for any delay in receipt

Luchtvaart Maatschappij N V also known as KLM Royal Dutch Airlines is registered in Amstelveen The Netherlandsk r^rtirtL IiiL A

000091000869



registered number 33014286

For information services and offers please visit our web site http www klm com This e mail and any attachment may contain

confidential and privileged material intended for the addressee only If you are not the addressee you are notified that no part of the e

mail or any attachment may be disclosed copied or distributed and that any other action related to this e mail or attachment is strictly

prohibited and may be unlawful If you have received this e mail by error please notify the sender immediately by return e mail and

delete this message

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV KLM its subsidiaries and or its employees shall not be liable for the incorrect or incomplete

transmission of this e mail or any attachments nor responsible for any delay In receipt

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N V {also known as KLM Royal Dutch Airlines is registered in Amstelveen The Netherlands with

registered number 33014286

For information services and offers please visit our web site http www klm com This e mail and any attachment may contain

confidential and privileged material intended for the addressee only If you are not the addressee you are notified that no part of the e

mail or any attachment may be disclosed copied or distributed and that any other action related to this e mail or attachment is strictly

prohibited and may be unlawful If you have received this e mail by error please notify the sender immediately by return e mail and

delete this message

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV KLM its subsidiaries and or its employees shall not be liable for the incorrect or incomplete

transmission of this e mail or any attachments nor responsible for any delay in receipt

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N V also known as KLM Royal Dutch Airlines is registered in Amstelveen The Netherlands with

registered number 33014286

For information services and offers please visit our web site http www klm com This e mail and any attachment may contain

confidential and privileged material intended for the addressee only If you are not the addressee you are notified that no part of the e

mail or any attachment may be disclosed copied or distributed and that any other action related to this e mall or attachment is strictly

prohibited and may be unlawful If you have received this e mail by error please notify the sender immediately by return e mail and

delete this message

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV KLM its subsidiaries and or its employees shall not be liable for the incorrect or incomplete

transmission of this e mail or any attachments nor responsible for any delay in receipt

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N V also known as KLM Royal Dutch Airlines is registered in Amstelveen The Netherlands with

registered number 33014286

1000869 00009



Hi I 10 2 e t

Hierbij korte stand van zaken ook afgestemd met het team

Ter beslissing

11 1

Stand van zaken op chronologische volgorde
• PA heeft het herstructureringsplan nagerekend en constateert dat het plan nog niet aan

alle voorwaarden voldoet Op dinsdag 13 oktober hebben beide ministers 3 punten

meegegeven aan KLM Overall hebben we KLM meegegeven dat we twijfels hebben over

hoe structureel de nu opgenomen maatregelen zijn de arbeidskosten zitten met deze

aanpak zo weer op het oude niveau Ook is het ons nog steeds onduidelijk wat er precies

gebeurt met de arbeidskosten

• Dinsdag 13 oktober hebben wij met de CFO van KLM qebeld om hier meer duideliikheid

over te krijgen

10 2 g
10 2 g

• Op Donderdag 14 oktober in een call met Q 2 4 10 2 e

Ironcludeerde we dat de afspraken die met de OonOen zijn gemaakt met

structureel zijn en alleen op hoofdlijnen voor2 a 3 jaar Sterker nog de afspraken die de

I0 2 e

aankomende tijd met KLM en de bonden worden gefinaliseerd zullen waarschijnlijk een

protocol worden op de CAO met een looptijd tot het einde van die CAO voor de piloten tot

eind 2021 en voor cabine grond toteind 2022 Mochten KLM en de vakbonden er in de

tweede onderhandeling niet uitkomen dan zullen de oude afspraken weergelden

Mogelijke opties voor de beantwoording aan de Tweede Kamer en KLM in de brief op 26

Oktober

1 Nee niet goed genoeg uitstel geven voor een nieuw voorstel eventueel terug naar de

bonden

2 Ja mits we geven een gedeelte van de lening nu een nieuw plan voor het einde van het

jaar
3 Ja mits we trancheren de lening tot 1 mid euro voor het einde van het jaar een nieuw

plan voor het einde van het jaar

11 1

Toelichting

10 2 g

1001208 00010



Conclusies van PA

• PA heeft het herstructureringsplan nagerekend en constateert dat het plan nog niet aan

alle voorwaarden voldoet We hebben de volgende punten meegegeven aan KLM Overall

hebben we KLM meegegeven dat we twijfels hebben over hoe structureel de nu

opgenomen maatregelen zijn de arbeidskosten zitten metdeze aanpak zo weer op het

oude niveau

• PA heeft punten geidentificeerd waar extra stappen qezet kunnen worden Om de 15 eis

te halen lijkt op dit moment in elk geval een additionele io 1x besparing nodig te zijn in

2025 —

1 De beinvioedbare kosten worden door KLM gedefinieerd als 50 van al hun kosten

Dit is op korte termijn tot 2023 waar maar zou volgens ons op lange termijn 2023

en verder tot 70 kunnen opiopen Dan is een additionele besparing nodig van

10 1 c Oit is relevant voor de aspecten waarop 15 kostenreductie mogelijk nodig

is Op dit moment ligtde focus vooral op arbeidskosten terwiji bijvoorbeeld

op de langere termijn ook als beinvioedbare

kosten kan worden aangemerkt en dus ook meegenomen zou moeten worden

10 1 C 10 1 Cen

2 Het is onduidelijk hoe de productiviteitsverbetering wordt behaald 10 2 g

I0 2 g

I I0 2 g |De experts van PA zullen de prognoses verder onderzoeken gedurende hun

gesprekken met het management van KLM

Overig

10 2 g

1001208 00010



10 2 6 l@minfin nlH |@minfin nl1 | 1Q 2 e FIN DEELN ^ 10 2 6 |@minfin nl1
10 2 6 Um2 ^ ^ lo ze |jio 2 6tFIN DEELN

Thur 10 15 2020 5 10 54 ™t^

To

From

Sent

Importance

Subject FW STRICT VERTROUWELIJK Nav gesprek gisteren
MAIL RECEIVED Thur 10 15 2020 5 10 55 PM

High

201003 Afspraken arbeidsvoorwaarden uitlea overheid FINAL pdf

Verzonden met BlackBeny Work
www blackberry com

1@klin comVan L 10 2 e Ifaz^ 10 2 e | kLM

Datum donderdag 15 okt 2020 5 05 PM

Aan | 10 2 e |J 10^2 6 | FiN|0 2 4 j ^0 2 e |@minfin nl

10 2 6 |Jl0 2 e| I 10 2 6 [j^g^iN DEELN _

10 2^6 |@^M COM

Onderwerp STRICT VERTROUWELIJK Nav gesprek gisteren

10 2 6

10 2 6 fgminfin nl p0 2 j 1 10 2 6 KLMKopie

Strict vertrouwelijk document bevat bedrijfsgevoelige informative

Beste 10 2 e |

Als verzocht en toegezegd in onze call gisteren gaat hierbij een nadere uitleg van hetgeen is afgesproken rondom reductie

arbeidsvoorwaarden voor de cao domeinen grond cockpit cabine en niet cao domeinen directie top management

Wij hopen dat dit document eea verder verhelderd mochten er nog vragen zijn dan zijn wij uiteraard beschikbaar

Voor de goede orde de afspraken in de cao domeinen zijn nog niet goedgekeurd door de leden van de diverse bonden dus

daarmee ‘ondervoorbehoudgoedkeuring bonden’

Groet 1Q 2 6

KLM Royal Dutch Aiilines

10 2 6 ^0^ 10 2 6

10 2 6

10 2 6
]@klm com10 2 6

Twitter | Facebook | Linkedln | YouTube | GoQgle | Blog

For information services and offers please visit our web site http www klm com This e mail and any attachment may

contain confidential and privileged material intended for the addressee only If you are not the addressee you are notified that

no part of the e mail or any attachment may be disclosed copied or distributed and that any other action related to this e mail

or attachment is strictly prohibited and may be unlawful If you have received this e mail by error please notify the sender

immediately by return e mail and delete this message

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV KLM its subsidiaries and or its employees shall not be liable for the incorrect or

incomplete transmission of this e mail or any attachments nor responsible for any delay in receipt
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N V also known as KLM Royal Dutch Airlines is registered in Amstelveen The

Netherlands with registered number 33014286
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e

^1
•7

i^ •w

»• ■ u4aa

^•■3

KLM Restructuring Plan
Draft summary findings
For discussion with the Dutch Ministry of Finance

Final Draft 22 ^ October 2020

Bringing Ingenuity to Life

paconsulting com
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Glossary

A C Aircraft

AF Air France S A

ASK Available Seat Kilometre

ATK Available Tonne Kilometre

BA British Airways

BH Block Hour

BoMD Board of Management Directors

BSA Blocked Space Agreement

CASK Cost per Available Seat Kilometre

CAGR Compound Annual Growth Rate

CLA Collective Labour Agreement

COI Current Operating Income

CORSIA Carbon Offsetting and Reduction Scheme for

International Aviation

EASA European Union Aviation Safety Agency

E M Engineering Maintenance

ETS European Emission Trading System

FA Framework Agreement

FTE Fulltime Equivalent

HV Transavia

lAG International Airlines Group

ICAO International Civil Aviation Organisation

KLC KLM Cityhopper

KLM Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
Royal Dutch Airlines

LH G Lufthansa Group

LVNL Luchtverkeersleiding Nederland

NL Netherlands

NOx Nitrogen Oxides

OEM Original Equipment Manufacturers

P L Profit and Loss account

RASK Revenue per Available Seat Kilometre

RP Restructuring Plan

RSG Royal Schiphol Group

SAF Sustainable Aviation Fuel

TU Trade Union

UFP Ultra Fine Particles

2© PA Knowledge Limited | PA Confidential Internal use only
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PA Consulting our brief

Scope of work

The Dutch Government KLM and Air France S A have each executed the Hexagone Framework Agreement the “FA which

“sets out the overarching terms and conditions pursuant to which the Dutch Support Package is provided by the Dutch State to

KLM

Within the Framework Agreement KLM has committed to “draw up a Restructuring Plan by no later than 1^ October 2020 and

shall have a duration until 3P December 2025” and the PA Nyras aviation team within PA Consulting has been engaged as an

external adviser by the Dutch State to review the Restructuring Plan the “RP”

Objectives

10 1 C 10 2 g

The objective of this report is to advise the Dutch State of the adequacy of the RP’s compliance with the Covenants and to

advise the Dutch State of areas of concern and also potential areas where we believe further improvements could be made

Approach

During the assignment we have reviewed the RP in detail and have engaged a core team of aviation specialists and subject area

experts to work closely with KLM management in order to complete a detailed review and challenge of the RP and to complete
the objectives as set out above

We have reported back to the Dutch Government each week to advise on progress and have also maintained ongoing dialogue
throughout with the Dutch Government to ensure that any concerns have been addressed Following such discussions with the

Dutch Government we have then worked closely with our core team and subject matter experts to evolve our report and where

necessary to raise further review questions with KLM to improve our understanding of details within the RP

Following this approach this report outlines our findings relating to the objectives set out above

HIGHLY CONFIDENTIAL
3© PA Knowledge Limited | PA Confidential Internal use only
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Foreword

We acknowledge the significant work undertaken by KLM in completing the Restructuring Plan “RP” management’s

openness and availability to explain the details of the RP throughout the assignment We particularly appreciate the fact

that management has made this time available to us in parallel with managing the airline’s response to the reality of a

second wave of COVID 19 and the ongoing negotiations with Trade Unions and suppliers to ensure delivery of certain

requirements of the RP

As our team is composed of former airline executives who have dealt with other industry crises in the past we can

comprehend the pressures to execute a forward looking rethink such as the RP while simultaneously navigating these

unprecedented events and engaging with multiple stakeholders in a fluid environment While we may have differences of

views on certain points we do not underestimate the efforts made to get the RP to this point

10 1 CPrior to the Covid crisis KLM had delivered a strong financial performance over the five years to FY19

However the impact of Covid has been enormously challenging for KLM and10 1 C

the entire global airline sector with the situation continuing to evolve

10 1 C

10 1 C

HIGHLY CONFIDENTIAL
4© PA Knowledge Limited | PA Confidential Internal use only
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Summary of main findings 1 of 2

Key Findings

We have sought during our review to confirm KLM Group s compliance with the loan conditions as contained in the Framework Agreement
FA Our report covers each loan condition in detail with supporting analysis and commentary

We have assessed 17 of the loan conditions that are within the Covenants and our scope for our review and based on KLM’s interpretation of

the FA management has presented a Restructuring Plan RP that complies with these loan conditions

There are however a number of key requirements in the FA that were not clearly defined on which KLM has therefore had to make its own

interpretation of the specific clauses The most prominent ones are as follows

10 2 b

We believe that KLM’s interpretations on each of the points above are reasonable However it would also be possible to have reached an

alternative interpretation For example

The RP delivers a improvement in profit margin io i c by FY25 which could be argued is not significant slide 26

Manageable costs are assumed to be 50 of group operating costs While this seems reasonable for FY21 and FY22 we believe that

70 would seem more appropriate for FY23 to FY25 after pre COVID levels of production and demand return slides 27 and 28

Furthermore materially all cost savings in the RP are delivered in FY21 and FY22

10 1 C

10 1 C

10 1 C

may be deemed not to be a “sufficient improvement of KLM’s competitive position” slides 34 39

We have further explained each of the above during this presentation and where applicable offered benchmarks that help inform our

alternatives views The net impact of interpreting each of the above differently would in our view lead to an increase in the cost efficiency and

profit improvement challenge for KLM Group

The new CLAs which run to the end of FY22 Mar 22 for Cockpit do not extend to the assumed date of the loan repayment in FY25 However

in the event that the TUs do not sign a new CLA to be effective from FY23 Mar 22 for Cockpit we understand that under Dutch Labour Law

the existing CLAs will remain in place slides 13 15

10 1 C

10 2 g

HIGHLY CONFIDENTIAL
5© PA Knowledge Limited | PA Confidential Internal use only
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Summary of main findings 2 of 2

Key Findings continued

10 1 C

If it is accepted that manageabie costs are 70 of totai group operating costs then further annualised savings c io i c vouid be required

by FY25 slide 28

Notwithstanding aii of above we acknowiedge that KLM management have many ideas on how to improve cost and productivity efficiency in

the RP indeed there are procurement initiatives underway to deiiveradditionai savings that are not reflected in the RP and there are pians
in piace to negotiate changes to the Cl_A that wili improve productivity and underiying cost competitiveness in FY23 to FY25 slide 24

10 2 b

Conclusion

KLM considers the requirements of the Framework Agreement “FA to be a contractuai commitment and has prepared a comprehensive
RP to ensure delivery of those requirements

It would be normal within an airline restructuring plan for near term opportunities to be developed in detail and also for the plan to contain

higher level actions and value cost estimates during later years Those higher level actions and value cost estimates would then be further

refined and developed in detail and prepared for implementation as the plan evolves

KLM has already taken decisive action to deliver key aspects of the RP with immediate effect from October 2020 onwards and through detailed

action plans fully expects to deliver and in some areas exceed the RP and meet the requirements of the FA during the first two years

During the final three years further cost saving revenue opportunities exist some of which have already been identified by management but

are not included within the RP These further opportunities could be developed and included within the final three years of the RP in order to

fully deliver the requirements of the FA

HIGHLY CONFIDENTIAL
6© PA Knowledge Limited | PA Confidential Internal use only
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KLM Restructuring Plan

Summary Findings for KLM Management
4

T

k

1 Requirements under Framework Agreement

I
’

2 Labour TU Negotiations 3

3 Labour Productivity

4 Restructuring Plan to FY25 1®‘ October 2020

j

5 Competitor Benchmarking

6 Liveability and Sustainability

Appendices

A KLM Restructuring Plan to FY25

B Subject Matter Expert SME Observations

4^
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10 2 6 l@minfin nlH |@minfin nl1 | 1Q 2 e FIN DEELN ^ 10 2 6 |@minfin nl1
io 2 4^io z^ | 10 2 6 ^FIN DEELN

Mon 10 26 2020 9 04 34 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject FW Further feedback and thinking on Sustainability and Liveability
MAIL RECEIVED Mon 10 26 2020 9 04 36 PM

Sustainabilitv Hindrance conditions cost estimations pdf

5

Van

Verzonden maandag 26 oktober 2020 21 0^
Aan

CC

Onderwerp Further feedback and thinking on Sustainability and Liveability

10 2 6

Jl0 2 e| S DGLM |i0 2 6^^ 10 2 e| ] FIN DEELN10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

Dear and

It was good to speak earlier and I’m pleased to set out below a suggestion for how you may wish to proceed with KLM on

sustainability and liveability to provide sufficient assurance for your Ministers

Further information pro\dded that is not included within the Oct 1 RP

As you know we were asked to work closely with KLM in order to provide further insights into sustainability and liveability
for inclusion within our report dated 22” October slides 40 to 49 We had a number of meetings and informal conversations

with both e

received from KLM and thought that the attached document that we received on 15 October from would be useful to

you as it provides KLM’s cost estimates against compliance with sustainability objectives and compares against the original
Oct P report It would I assume be fairly easy for this to be incorporated by KLM into a report to the Government as an

addendum to the Oct L report see final section of this email below

in order to complete the report I have reviewed the information we10 2 6 10 2 6anc

‘^nter relationships” and challenges for precision in cost estimates

10 1 cen 10 2 g

Further inter relationships relating to delivery against the various sustainability objectives will be the operations airspace
regulations SAF fuel transference to rail and offsetting however the cost impact related to a number of these is complex
Issues include

• Charging mechanisms have not yet been formulated

• Delivery of certain items timing and cost is as yet unknown and will be driven by parties outside KLM’s direct control

EU policy LVKL RSG Dutch government other government mandates SkyEneigy etc

• Cost of SAF will vary significantly — on one hand it is possible that costs will reduce as supply becomes more readily
available However it will also be a requirement for suppliers to meet demand if they are unable to do so cost

differentials to Jet Fuel will remain high
• Cost is only one side of the equation 10 1 c

10 1 C

• In some areas cost events will occur outside the window on the RP ie between 2025 and 2030 so have not been

considered

10 1 c 10 2 g en 11 1

1000875 00013



10 1 C 10 2 g en 11 1

Evidence to date that KLM is taking “sustainability and liveability” agendas seriously

lO I cen 10 2 g

There is also clearly active involvement on discussions surrounding night flights air rail replacement Lelystad opening and

ensuring progress with operations and airspace improvements

To summarise based on our discussions with KLM and our experience of the handling of this subject by other airlines we are

of the view that KLM is committed to the sustainability and liveability agendas

Asking KLM to provide addendum to the Oct 1 report to demonstrate complmnce

We would recommend that KLM are asked to provide an addendum to the Oct L report as follows

1

2

3

11 1

4

I hope that this overview is useful and please feel free to contact me with any questions

10 2 6

Nyras now part of PA Consulting
PA Consulting Group 110 Bressenden Place London SW1E SDN United Kingdom

I paconsultinq com I nvras com10 2 6

Bringing ingenuity to Life

oaconsu itiaa rYPf^

1000875 00013
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10 2 e

Ministerie van Financien

Ter attentie van io 2 e io 2 e | io 2 e |

Korte Voorhout 7

2511 CW DEN HAAG

10 2 e

Amstelveen 28 oktober 2020

10 2 e

Geachte hear io 2 e | beste 10 2 e

In aansfuiting op ons telefoongesprek van dinsdag 26 oktober bevestigen wij de Staat graag

desgevraagd als voIgt betreffende de drie besproken onderwerpen uit het KLM restructuring plan

RP

Alaemeen

De voorwaarden van de Nederlandse Staat aan de lening en garantie zijn vastgelegd in de Framework

Agreement Deze leningen zijn keihard nodig voor KLM om deze crisis doorte komen De KLM Directle

heeft derhaive de handtekening gezet onder de Framework Agreement en zal gedurende de periode

van de steun invuiiing geven aan deze voorwaarden Zowel deze voorwaarden als het RP zijn door

de KLM Raad van Commissarissen en AFKL Board geaccordeerd

In het opgeleverde RP staat de gedetailleerde uitwerking van de voorwaarden Met name voor de

15 reductie van befnvioedbare kosten en de arbeidsvoorwaardeiijke faijdragen zijn hiervoor

afspraken met respectievelijk leveranciers en bonden nodig Gedurende de periode van uitwerken

van het plan tussen het tekenen van de Framework Agreement 6 augustus en opfeveren plan 1

oktober is vee concrete voortgang gemaakt In het plan zijn deze concrete afspraken met bonden

en leveranciers opgenomen Deze dekken het eerste deel 2021 2023 af van de verwachte periode

van de looptijd van de lening tot 2025 Wij vinden het belangrijk nu daadwerkelljk stappen te

zetten en afspraken te maken 10 1 c

10 1 C

Kostenreductle

In het RP hebben wij als ultgangspunt voor de periode tot en met 2025 genomen dat 50 van onze

kosten befnvloedbaar zijn Dat

bijvoorbeeld lATA benoemd als gangbaar In de Industrie In de gesprekken die tussen KLM en PA

Consulting zijn geweest hebben wij hier uitvoerig toelichting op gegeven Waar PA onze

uitgangspunt onderschrljft voor de jaren 2021 en 2022 en mogelijk 2023 zijn zij van mening dat

voor de aansluitende jaren dit percentage eerder 70 moet zijn en dat daarmee

additionele kosten besparingen moeten worden gereallseerd

lO I c wordt ook door

10 1 C

Posibus 7700 m ZL schiphoi

Teletoon t020 4 ^9 22 02

Fax C020 6^9 30 0

Handelsregisier Amsierdam nr 530iii286
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10 2 g

Het plan is robuust voor de periode 2021 2023 omdat het gedekt is door concrete afspraken met

ieveranciers en soctale partners Voor de periode 2023 2025 zullen vergeiljkbare initiatieven

genomen worden hierover moeten echter nog wei afspraken gemaakt worden Daarmee zou een

aanvullende besparing bij|io i c| arbeld | io i c |en andere kosten opteiien tot de vereiste 15

naar het getai van PA van

aanvullende afspraken Zie als voorbeeld in de bijiage bijiage 1 de

10 1 C komen niet omdat 70 bemvloedbaar is maar door

10 1 C

De Staat mag er dan ook vanuit gaan dat wlj te alien tijde onze verantwoordelijkheid zullen nemen

en datgene zullen doen om KLM concurrerend te maken en te houden 10 2 g

10 2 g

Arbeidsvoorwaarden

Er Is al veel gedaan in de afgelopen 8 maanden in het aanpassen van de omvang van de KLM

organisatle aan de aangepaste productie Eind van dit jaar zal de KLM Groep al fhelaas 5 000

mensen minder in dienst hebben dan de 33 000 voor COVrD 19

10 2 g

Daarnaast zoais ook telefonisch toegelicht wordt door de bonden en KLM de laatste hand gelegd

aan de vastlegging van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken in verschillende CAO protocolien U

heeft in de Framework Agreement een zogenaamde staffei opgenomen en daarmee een systematiek

vereist wetke geheel nieuw Is in de context tussen KLM en haar vakbonden Desondanks hebben we

afspraken kunnen maken met de sociale partners waarin niet alieen het principe van de staffei staat

maar het ook qua inhoud opteit tot de gevraagde percentages 10 2 g

10 2 g

10 2 g

1000651 00014
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10 2 g

Wij hechten eraan te benadrukken dat KLM zich gehouden voelt aan de afspraken zoals deze zijn

vastgelegd in de Framework Agreement Wij zullen ons dan ook maximaal blijven inspannen om ook

voor de periode na afloop van de CAO s aanvullende nieuwe afspraken met de sociaie partners te

maken over de invulling van de bijdragen op het gebied van arbeidsvoorwaarden

Duurzaamheid en leefbaarheid

Wij spraken af dat wij de slides die zijn gedeeld met PA Consuiting zouden toesturen ais addendum

op het RP De slides zijn bijgevoegd bijiage 2 De slides dienen ter verdere onderbouwing van de

kosten veriies aan inkomsten die gemoeid zuilen zijn met de implementatie van de voorwaarden op

dlt gebied en geven daarbij een nadere duiding van de in het RP opgenomen slides op dit punt Ais

toegelicht betreft dit de beste inschatting op basis van de huidige stand van zaken over een periode

die loopt tot 2030 Zoals door PA geconcludeerd zijn de KLM plannen redelijk en haalbaar io 2 g

10 2 g

Mochten er aanvuiiende vragen zijn naar aanleiding van het bovenstaande dan beantwoorden wij

deze graag

Met vriendelijke groet

10 2 e

1000651 00014
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KLM Restructuring Plan

Briefing Paper on Manageable Costs for the Ministry of Finance

28th October 2020

Background

PA Consulting has produced a draft report dated 22
^ October 2020 { our Report for discussion with the

Ministry of Finance summarising our findings following a review of KLM’s Restructuring Plan dated 1^

October “KLM RP One of our key findings has been that “manageable costs in Section 6 3 3 of the

Framework Agreement has not been clearly defined The KLM RP assumes that 50 of the cost base

after allowing adjustments for volume and inflation related costs represents the “manageable cost base

throughout the 5 year plan The significance of this assumption is that Section 6 3 3 requires a 15

reduction in KLM’s manageable cost base

This briefing paper summarises the various points made by PA Consulting in our Report in relation to the

requirement for a “15 reduction in manageable costs” with supporting evidence and where applicable
references to our Report

What definition of “manageable costs” is appropriate

10 1 C 10 2 g

10 1 C 10 2 gPA Consulting’s view therefore is that

are manageable within the timeframe of the KLM RP and could therefore be argued to be 70 by FY25

Indeed with the help and influence of government it could be argued to be higher than 70 The major
cost items that account for the difference of c 20 between PA Consulting and KLM management 70

less 50 respectively are as follows

10 1 C 10 2 g

® PA Knowledge Limited
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What cost adjustments have been allowed in the KLM RP

As is normal in any airline financial planning process KLM management has assumed that there are certain

cost headwinds that are inevitable and are therefore factored into the KLM RP These include the

following

10 1 c 10 2 g

10 1 C 10 2 g

11 1
11 1

What further cost reduction initiatives exist

The KLM RP as presented delivers at least 15 of manageable costs {based on 50 of cost base in

each year to FY25 By redefining “manageable costs” from 50 to 70 of the total all things remaining

equal KLM would need to deliver an additional annual reduction of| lo i c [ by FY25 Such a reduction

and further reduce CASK towould also improve the profit margin from

become more competitive

10 1 c

10 1 c 10 2 g

PA Confidential Internal use only© PA Knowledge Limited 2
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In particular based on our discussions with KLM management we would point out the following potential
cost reduction opportunities

1

10 1 C 10 2 g 11 1

2

PA Confidential Internal use only© PA Knowledge Limited 3
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10 1 C 10 2 g 11 1

3

4

Conclusions

In conclusion we would reiterate that KLM considers the requirements of the Framework Agreement {“FA”
to be a contractual commitment and has prepared a comprehensive plan to ensure delivery of those

requirements It would be normal within an airline restructuring plan for near term opportunities to be

developed in detail and also for the plan to contain higher level actions and value cost estimates during
later years Those higher level actions and value cost estimates would then be further refined and

developed in detail and prepared for implementation as the plan evolves

KLM has already taken decisive action to deliver key aspects of the RP with immediate effect from October

2020 onwards and through detailed action plans fully expects to deliver {and in some areas exceed the

RP and meet the requirements of the FA during the first two years i e FY21 and FY22

During the final three years from FY23 to FY25 further cost saving opportunities exist some of which have

already been identified by management but are not included within the plan These further opportunities
could be developed and included within the final three years of the KLM RP

PA Confidential Internal use only© PA Knowledge Limited

1040271 00015



I 10 2 e 10 2 6 |GT^^ 1Q 2 e |@minfin nil ^0^^ I 10 2 6 | FIN |o 2 | |@minfin nl1

I io 2 e |@min1in nl[] |@minfin nl]
From | 10 2 6 | FIN DEELN

Sent Wed 10 28 2020 3 50 29 PM

Importance
Subject FW Brief FNV aan KLM STRIKT VERTROUWELIJK

MAIL RECEIVED Wed 10 28 2020 3 50 31 PM

20 1018 kLM 10 2 6 irfsociaal plan en werknemersbiidrage pdf

To

Normal

553

Van 10 2 6

Verzonden woensdag 28 oktober 2020 14 59

Aan | I0 2 e [|^ |l0 2 6^ FIN DEELN

Onderwerp BriefFNV aan KLM STRIKT VERTROUWELIJK

10 2 6 10 2 6 KLM

Beste [I0 2 4

Als besproken

Groet 10 2 6

For information services and offers please visit our web site http www klm com This e mail and any attachment may

contain confidential and privileged material intended for the addressee only If you are not the addressee you are notified that

no part of the e mail or any attachment may be disclosed copied or distributed and that any other action related to this e mail

or attachment is strictly prohibited and may be unlawful If you have received this e mail by error please notify the sender

immediately by return e mail and delete this message

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV KLM its subsidiaries and or its employees shall not be liable for the incorrect or

incomplete transmission of this e mail or any attachments nor responsible for any delay in receipt
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N V also known as KLM Royal Dutch Airlines is registered in Amstelveen The

Netherlands with registered number 33014286

834591 00016



DB^ 1@minienw nllfTo 10 2 6 10 2 6 10 2 6

DGLMD 10 2 6 I@minienw nl1 I e i DGLMf
10 2 e |ll0 2 ^T1[f

10 2 6 |1MN IHFIN dEELN ^ 10 2 6 I@minfin nl1

I 10 2 6 I@minezk nl1
10 2 ^] 10 2 6 Tfin deeln

28 2020 9 18 20 PM

@min ienw nl]
1@minfin nl1 1 10 2 6 | jo 2 4 |10 2 ^ FIN DEELN][| 10 2 e |@minlin nl1

I 10 2 6 |o 2 f 0 2 ^ FIN DEELN |pio^@mintin nl] | 10 2 6 |

10 2 6

10 2 6Cc

10 2 6

\Q 24y2h
Wed’WS

From

Sent

Importance

Subject FW Brief van 10 2 6 |i0 2 e|| 1Q 2 e

MAIL_RECEIVED Weld 10 28 2 120 9 18 22 PM

I 10 2 6 lMin Fin

Normal

]pdf10 2 6

10 2 6 1 Financial Plans and Targets voorbeeld pptx pdf

10 2 6 1 Addendum to RP Sustainabilitv Fiindrance conditions 27oct202Q pdf

Biilage 1 bii Brief aan

Biilage 2 bii Brief aan

io 2 e|enf^Beste 10 2 6

Zie bijgaand de briefvan KLM over onze opmerkingen bij het herstmctureringsplan We bespreken de brief morgenochtend
met MFIN

Groet

ITOX^ 10 2 6 |T0^

Directie Finanderingen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Finanden | Generale Ttiesaurie

Korte Voorhout 7 | 2511 ON \ Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE | Den Haag

T{ 10 2 6

M 10 2 e

|0 2 415^minfin nl

http www minfin nl

Verzonden woensdag 28 oktober 2020 19 27

Aan

10 2 6 10 2 6 10 2 6Van

J@minfin nl

Onderwerp FW Brief van

J 10 2 6 | FIN 10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6
10 2 6

J

Nog niet bekeken

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

1@KLM COMVan 10 2 6 | KLM 10 2 610 2 6

Datum woensdag 28 okt 2020 6 52 PM

Aan 1D 2 e [|I0 2 4j 10 2 e [ jolz^T
Kopie | lQ 2 e | | 10 2 6 10 2 6 fa kLM J

10 2 6 @minfm nl

@klm com |l0 2 ef |10 2 6| j 10 2 6 [ kLM j 10 2 6 |@jaM COM10 2 6

Onderwerp Brief van de heer |l0 2 6| 10 2 6|

Geachte heer 10 2 6

Op verzoek van 10 2 6 stuiir ik u bij bijgesloten brief

Met vriendelijke groet

1000867 00018
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KLM Royal Dutch Airlines

10 2 e |10 2 e|

10 2 e

10 2 6 10 2 6 1 ntklm comT

M 10 2 6

For information services and offers please visit our web site http www klm com This e mail and any attachment may

contain confidential and privileged material intended for the addressee only Ifyou are not the addressee you are notified that

no part ofthe e mail or any attachment may be disclosed copied or distributed and that any other action related to this e mail

or attachment is strictly prohibited and may be unlawful If you have received this e mail by error please notify the sender

immediately by return e mail and delete this message

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV KLM its subsidiaries and or its employees shall not be liable for the incorrect or

incomplete transmission of this e mail or any attachments nor responsible for any delay in receipt
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N V also known as KLM Royal Dutch Airlines is registered in Amstelveen The

Netherlands with registered number 33014286
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iM 61 [1^ 1 10 2 e D KLM ^ 10 2 6 l@KLM COM]
10 2 e [| 10 2 e 10 2 4^ KLMj

FIN DEELI^^ 10 2 e |@minfin nl1
^

From | I0 2 e I0 2 e |ro 2 |GT^
Sent Fri 10 30 2020 4 35 00 PM

Importance

Subject RE Follow up

MAIL RECEIVED Fri 10 30 2020 4 35 01 PM

To

]@klm com] QMZ]Cc 10 2 e

Normal

553

Beste |l0 2 e|

De tekst van de door jullie opgestelde commitment clausule is wat ons betreft akkoord en noodzakelijk voor het voldoen aan de

gestelde voorwaarden uit de Term Sheet waar wij beiden onze handtekening onder hebben gezet

Zoals je weetzijn we daarnaast nog in afwachting van het addendum bij het herstructureringsplan waarin de additionele

kostenreductie moetworden opgenomen

Wanneer bovenstaande punten zijn gefinaliseerd zullen we je middels een getekende brief informeren over de beoordeling van het

herstructureringsplan doorde staat

Groeten

I 10 2 e

Van M0 2 e| ] 10 2 e | KLM

Verzonden vrijdag 30 oktober 2020 14 39

Aan

CC [ L I0 2 e If^i] 10 2 e | KLM

Onderwerp Follow up

10 2 e
^

10 2 e 10 2 e 10 2 e|GT

Beste 10 2 e

Nav ons intensieve gespreken gisterenavond hebben wij conform afspraak vanmiddag alle 8 KLM vakbonden bij elkaar

genodigd

Wij hebben tijdens de sessie aangegeven dat voor de Minister Kabinet voor een positieve beoordeling van het KLM

herstructureringsplan de “commitment clausule” opgenomen dient te worden in afspraken de met de bonden Ook jullie
deadline van 12 00 morgen zaterdag 31 10 is overgebracht aan de vakbonden

De exacte tekst van deze “commitment clausule” is gisteren door jounaar
ook zie onderaan de mail

gestuurd en hebben de bonden inmiddels10 2 e

Bonden hebben gevraagd of hiermee de verdere invulling van afspraken akkoord is Ik heb bevestigd dat zulks het geval lijkt

op basis van onze gesprekken met jullie en PA conculting

Bonden gaven aan minimaal nodig te hebben de bevestiging vanuit jullie dat

a dit jullie vereiste is als integrale onderdeel van onze afspraken met bonden is en

b geen enkele ruimte meer op onderstaande tekst is

Vanzelfsprekend aan jullie de keuze hoe dit te doen vanmiddag in een direct schrijven aan de bonden of aan de directie

10 2 6

Partijen KLM en vakbonden realiseren zich dat hetfinancieringspakket ter grootte van EUR 3 4 miljard bestaande uit een

directe lening en een kredietfacUiteit metgarantie noodzakelijk is voor de continuSeit van de bedrijfsvoering van KLM

10 2 g

1000895 00019



In het kader van dit steunpakket van de Nederlandse overheid wordt een arbeidsvoonvaardelijke bijdrage verlangd in alle drie

cao domeinen Deze bydrage moet gelden voor de volledige looptijd van deze steun naar verwachting 5jaar

Het maken van cao afspraken voor de duur van 5jaar is ongebrutkelyk en op dit moment voor de bonden niet haalbaar Een

belangryke eerste stop is nu gezet en er zyn dan ook cao afspraken gemaakt die voldoen aan de verwachte

arbeidsvoorwaardelijke bijdrage De looptijd van deze cao afspraken is echter korter dan de verwachteperiode van steun

Partijen realiseren zich dot na afloop van deze cao afspraken nog afspraken zuUen moeten worden gemaakt over de in de

term sheet bedoelde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage in de drie cao domeinen zolang de steun loopt Dit uitgangspunt zal

voor alle cao domeinen gelijkgehanteerd warden Partijen spreken uit hun veranhvoordelijkheid te nemen om daar invulling
aan te geven

For information services and offers please visit our web site http www klm com This e mail and any attachment may

contain confidential and privileged material intended for the addressee only If you are not the addressee you are notified that

no part of the e mail or any attachment may be disclosed copied or distributed and that any other action related to this e mail

or attachment is strictly prohibited and may be unlawful If you have received this e mail by error please notify the sender

immediately by return e mail and delete this message

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV KLM its subsidiaries and or its employees shall not be liable for the incorrect or

incomplete transmission of this e mail or any attachments nor responsible for any delay in receipt
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N V also known as KLM Royal Dutch Airlines is registered in Amstelveen The

Netherlands with registered number 33014286

1000895 00019



10X6n |lM^p^ FIN DEELN H 10 2 e |@minfin nl1

1 1Q 2 e b KLMIT
I 10 2 e I I 10 2 e 10 2 e | KLM

Fri 10 30 2020 6 09 09 PM

To

j@KLM COM]Cc 10 2 e10 2 0

From

Sent

Importance
Subject STRICTLY CONFIDENTIAL CONTAINS BUSINESS SENSITIVE INFORMATION

MAIL RECEIVED Fri 10 30 2020 6 09 20 PM

High

KLM Restructuring Plan submitted 1 October Addendum 30 Oct pdf

Beste

Bijgaand de slides

Deze zijn al ‘gepresenteerd’ als addendum

We horen graag Dank je wel

Groet 10 2 0

For information services and offers please visit our web site http www klm com This e mail and any attachment may

contain confidential and privileged material intended for the addressee only If you are not the addressee you are notified that

no part of the e mail or any attachment may be disclosed copied or distributed and that any other action related to this e mail

or attachment is strictly prohibited and may be unlawful If you have received this e mail by error please notify the sender

immediately by return e mail and delete this message

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV KLM its subsidiaries and or its employees shall not be liable for the incorrect or

incomplete transmission of this e mail or any attachments nor responsible for any delay in receipt

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N V also known as KLM Royal Dutch Airlines is registered in Amstelveen The

Netherlands with registered number 33014286

1000933 00020



KJLIVI Koninklijke Luchtvaart AAaatschappij nv

10 2 e

Ministerie van Financien

Ter attentie van io 2 e

Korte Voorhout 7

2511 CW DEN HAAG

10 2 e

Amstelveen 31 oktober 2020

10 2 e

Geachte heer io 2 e | beste I i0 2 e

In aansluiting op onze brief van 28 oktober jl en de verschillende gesprekken sindsdien gevoerd

informeren wij de Staat graag in aansluiting hierop als voIgt

Arbeidsvoorwaarden

Als ook in onze brief van 28 oktober toegelicht hebben wij afspraken kunnen maken met de sociale

partners passend binnen de staffel en optellend tot de gevraagde percentages 10 2 g

10 2 g

10 2 g

Er is door u aangegeven dat explicieter moet worden afgesproken en vastgelegd dat de

arbeidsvoorwaardelijke bijdragen van de KLM ers voorde volledige duur van de leningen moet gelden

Om hieraan te voldoen heeft u vereist en hebben wij de bonden een met u opgestelde commitment

clausule voorgelegd waarin zij aangeven zich te realiseren dat ook voor de resterende looptijd van

de steun na afloop van de CAO s aanvullende afspraken zullen moeten worden gemaakt Wij hebben

de bonden gisteren hierover in een separate bijeenkomst geinformeerd en hen tot 12 00 uur vandaag

gegeven de gevraagde commitment te ondertekenen Op dit moment hebben 5 bonden VNC NVLT

VKP De Unie en CNV hun commitment gegeven FNV Grond Cabine heeft aangegeven zich nog te

beraden VNV heeft niet getekend en heeft ons een separaat schrijven gestuurd dat ik hier bijvoeg

bijiage 1

Kostenreductie

In het herstructureringsplan van KLM zijn initiatieven meegenomen die leiden tot de gewenste

reductie op beinvioedbare kosten van minimaal 15 [ 10 1 C

]De totale absolute kostenbesparing loopt10 1 C

hiermee op 10 1 C

Een belangrijke aanname bij onze berekeningen is dat ongeveer 50 van de totale kosten

beinvioedbaar is Wanneer ervan wordt uitgegaan zoais door PA Consulting wordt beredeneerd dat

op termiin een groter deel van de kosten beinvioedbaar is b v 70 zou voor 2025 een extra

besparing 10 1 C oehaaid moeten worden

1000654 00021
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10 1 C

Als

uitgegaan wordt van sen hoger percentage beinvioedbare kosten bijv de eerdergenoemde 70 van

PA Consulting dan zou KLM door deze additionele kostenbesparingen aan de vereiste extra besparing

voor 2025 voldoen KLM is vastbesioten om deze besparingen te realiseren Ook in de komende jaren

zullen daarvQor nog nieuwe initiatieven worden ontwikkeld

10 1 C

10 1 C

Wij verwijzen u voorts naar het addendum bij het restructuring plan^ waarin het bovenstaande

djfermatig is onderbouwd bijiage 2

Duurzaamheid en leefbaarheid

In onze brief van 28 oktober hebben wij u desgevraagd in een addendum bij het herstructureringsplan

een verdere onderbouwing gestuurd van de ingeschatte financiele impact van de implementatie van

de voorwaarden op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid Als ook toegelicht voelen wij ons

gecommitteerd aan deze ook in de term sheet vastgelegde voorwaarden lO Z g

Binnen de met

elkaarafgesproken of nog af te spreken kaders zoals onderandere in het Concept Akkoord Duurzame

Luchtvaart zullen wij uitvoering geven aan de condities

10 2 g

Met vriendelijke greet

I0 2 e

1000654 00021



10 2 e [ |10 2 ^ 10 2 e ^0 2 40Till 10 2 e

10 2 e I I 10 ^|l0 2 eq 10 2 e | KLlO|
10 2 e| |l0 2 e| | 10 2 e I kIm
Sat 10 31 2020 12 51 26 PM

Normal

]@minfin nl1 10 | 10 2 e ITo

j@klm com]Cc 10 2 e

From

Sent

Importance
Subject Fwd VNV bevestigt ook in de toekomst verantwoordelijkheid te zullen nemen

MAIL RECEIVED Sat 10 31 2020 12 51 32 PM

2010 0970 Brief commitment VNV pdf

3 33 3

Voor ons gesprek om 14 00

Outlook voor iOS downloaden

Van Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers
Verzonden zaterdag oktober 31 2020 12 23

Onderwerp VNV bevestigt ook in de toekomst verantwoordelijkheid te zullen nemen

Deze e mail in uw browser bekiiken

VNV bevestigt ook in de toekomst

verantwoordelijkheid te zullen nemen

In een brief aan KLM die is toegevoegd aan deze Nieuwsflits bevestigt de VNV haar

commitment om verantwoordelijkheid te zullen blijven nemen om KLM door de crisis heen te

loodsen en weer tot een gezond bedrijfte maken Dit past bij het eerder gesloten

bezuinigingsakkoord en de positie van de piloten in het bedrijf

In het belang van een gezonde toekomst van KLM hebben de bonden in relatief korte tijd

overeenstemming bereikt over een omvangrijk bezuinigingspakket op hun cao waarbij piloten

jaarlijks meer dan 20 procent inleveren KLM heeft gisteren de vakorganisaties verzocht om een

expliciet commitment in aanvulling op de afspraken die op 1 oktober overeengekomen zijn Deze

specifieke aanpassing van ons akkoord is op deze termijn niet realiseerbaar Desalniettemin

hphhpn «jji altijd in arbeidsvoorwaardelijke zin gedaan wat noodzakelijk is en past bij de staat van

834589 00022



het bedrijf Het staat buiten kijf dat de piloten ook tijdens deze coronacrisis dat blijven doen Om

dat kracht bij te zetten hebben wij dit schriftelijk bevestigd aan KLM

Over de huidige ontwikkelingen praten we u graag bij in een digitale infosessie vanmiddag

zaterdag 31 oktober om 15 00 uur Via onderstaande link kunt u zich via de VNV website

inschrijven voor deze infosessie

LINK NAAR DE INFOSESSIE

BRIEF COMMI~mENTVNV

Copynght © 2020 Vereniging Nederlandse Verkeersviiegers All rights reserved^
U bent automatisch lid geworden van deze VNV nieuwsbri^

0ns adres

Vereniging Nederlandse Verkeersviiegers

D^laertlaan 61

Badhoevedorp NH 1171KZ

Netherlands

Add us to your address book

Afmelden voor deze nieuwsbrief

Omgeen enkeleberichtgevingvandeVNVte onNangen op I 1 D 2 en a klm4u com kliktu op uw hietvoor getoonde e mailadres

Let op u ontvangt bij deze keuze nog enkel de uitnodiging tot stemming

For information services and offers please visit our web site http www klm com This e mail and any attachment may

contain confidential and privileged material intended for the addressee only If you are not the addressee you are notified that

no part of the e mail or any attachment may be disclosed copied or distributed and that any other action related to this e mail

or attachment is strictly prohibited and may be unlawful If you have received this e mail by error please notify the sender

immediately by return e mail and delete this message

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV KLM its subsidiaries and or its employees shall not be liable for the incorrect or

incomplete transmission of this e mail or any attachments nor responsible for any delay in receipt

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N V also known as KLM Royal Dutch Airlines is registered in Amstelveen The

Netherlands with registered number 33014286

834589 00022



10 2 e 10 2 e bjp ^T^[l 1Q 2 e |@minfin nl1 10 2 e fFIN DEELN ^ 10 2 e |@minfin nl1

] I0 2 e |m LM| I0 2e |@KLM C0M1

I 10 2 e I I 10 2 e Ifnrzgl 10 2 e I klm

Sat 10 31 2020 3 37 33 PM

Normal

To

Cc 10 2 0

From

Sent

Importance
Subject STRICT VERTROUWELIJK conceptbrief
MAIL RECEIVED Sat 10 31 2020 3 37 40 PM

10 2 0

Bijgaand het concept van de brief

Wij zijnvoor overleg beschikbaar

Groet 10 2 6

KLM Royal Dutch Aiilines

10 2 0 3^ 10 2 0 1

[ 10 2 0

\ 10 2 0 10 2 0

Twitt0r I Facsbook I Linksdln I YouTube I Google I Blog

For information services and offers please visit our web site http www klm com This e mail and any attachment may

contain confidential and privileged material intended for the addressee only Ifyou are not the addressee you are notified that

no part of the e mail or any attachment may be disclosed copied or distributed and that any other action related to this e mail

or attachment is strictly prohibited and may be unlawful If you have received this e mail by error please notify the sender

immediately by return e mail and delete this message

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV KLM its subsidiaries and or its employees shall not be liable for the incorrect or

incomplete transmission of this e mail or any attachments nor responsible for any delay in receipt
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N V also known as KLM Royal Dutch Airlines is registered in Amstelveen The

Netherlands with registered number 33014286
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J BEDR Ext ICT [fa^minfin nl1 Qazenj^ FIN DEELN [1 10 2 6 |@minfin nl1

I@minfin nl1 iQ 2 e ip ^io 2 e| COMM Hio 2 ^@minfin nl1 i0 2 e[ | io 2 e | j io 2 el
10 2 a I@minlin nl1

To 10 2 6

I 10 2 6 [FIN DEELN 1l10 2 e

COMM li 10 2 6 |@minfin nil I BOA Advies |l
From s10 2 6 10 2 ^ 10 2 e | ^0 2 ^T]
Sent

Importance

Subject FW VERTROUWELIJK Brief van de heerl 102 6

MAIL RECEIVED Sat 10 31 2020 4 46 31 PM

Sat 10 31 2020 4 46 29 PM

Normal

Biilaae 2 KLM Restructuring Plan submitted October Addendum 31 Oct pdf
10 2 6

Biilaae 1 2010 0970 BriefcommitmentVNV pdf

5553

IQ 2 6 10 2 6 10 2 6 I KLMVan

Verzonden zaterdag 31 oktober 2020 16 44

Aan

CC [ 10 2 6 1 110 2 61 ] 10 2 6 I KLM

Onderwerp VERTROUWELIJK Briefvan de heer iQ ^ e

10 2 6 |Jl0 2 e| | 10 2 6 | ^0 2 taX
10 2 6 KLM10 2 6

Beste 10 2 6

Ik verwijs graag naar de aangehechte brief met bijlagen van 10 2 6 10 2 6

Met vriendelijke groet

10 2 6

For information services and offers please visit our web site http www klm com This e mail and any attachment may

contain confidential and privileged material intended for the addressee only Ifyou are not the addressee you are notified that

no part of the e mail or any attachment may be disclosed copied or distributed and that any other action related to this e mail

or attachment is strictly prohibited and may be unlawful If you have received this e mail by error please notify the sender

immediately by return e mail and delete this message

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV KLM its subsidiaries and or its employees shall not be liable for the incorrect or

incomplete transmission of this e mail or any attachments nor responsible for any delay in receipt

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N V also known as KLM Royal Dutch Airlines is registered in Amstelveen The

Netherlands with registered number 33014286

1000883 00024



KJLIVI Koninklijke Luchtvaart AAaatschappij nv

10 2 e

Vereniging Nederlandse Verkeersviiegers

t a v 10 ^ 10 2^

Postbus 192

1170 AD BADHOEVEDORP

Per e mail

Amstelveen 1 november 2020

Geachte heer I iQ 2 e

De Raad van Commissarissen heeft met grote bezorgdheid geconstateerd dat VNV de zogenoemde

commitment clausule niet heeft ondertekend De overheid stelt als harde eis dat de duur van

arbeidsvoorwaardelijke bijdrage gekoppeld wordt aan de looptijd van het steunpakket Dit is zaterdag

nogmaais door de minister benadrukt Ook zien we daarmee dat de bereidheid van de overheid om

KLM te willen steunen zijn grenzen kent

Wij als Raad van Commissarissen zijn zeer teleurgesteid door het standpunt dat VNV nu inneemt

Immers daardoor wordt in een tijd van grote crisis het gehele steunpakket en daarmee de positie

van KLM haar medewerkers en in directe betrokkenen in een onaanvaardbare moeilijke situatie

gebracht

Zoais ook door VNV wordt onderkend ievert KLM een cruciaie bijdrage aan de Nederlandse

samenleving en de economie Deze belangrljke rol van KLM maakt dat de overheid zich bereid heeft

gesteid om KLM financieei te steunen Dat brengt verantwoordelijkheden met zich voor aiie

betrokkenen waarbij van eenieder een bijdrage wordt verlangd

Afgelopen maanden is de bedrijfseconomische situatie nog verder onder druk komen te staan door

de aanhoudende COVID 19 effecten hetgeen de noodzaak van de leningen alleen maar verder

onderstreept Tegeiijkertijd zijn de zeer moeizame onderhandeiingen over de arbeidsvoorwaardelijke

bijdrage en alle publieke uitingen daarover ook verre van behuipzaam geweest Sterker nog deze

hebben gerede twijfel gegeven over de daadwerkelijke commitment en de bereidheid tot de vereiste

omvang van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage Dat maakt dat enerzijds de nood nog hoger is en

anderzijds de poiitieke en pubiieke steun onder druk staat

834723 00025



KJLIVI Koninklijke Luchtvaart AAaatschappij nv

Als Raad van Commissarissen zijn wij ons bewust van de reeds door VNV geleverde bijdragen Echter

deze verliezen hun betekenis indien nu niet gezamenlijk de eindstreep wordt gehaald Voor het

voortbestaan van de onderneming verwachten wij daarom ook in dit kritieke stadium een

opiossingsgerichte opstelling van VNV in iijn met het constructieve standpunt van de

Ondernemingsraad en andere vakbonden Wij roepen u dan ook op om uw verantwoordelijkheid te

tonen en de commitment dausuie zeer spoedig te ondertekenen

Met vriendelijke greet

10 2 e

834723 00025



10 2 6 1 P jfl^ COMM [li^@minfin nl1 l 10 2 6 |lp]6[pl^
KFIN DEELN [1iO 2 ^@minlin nl1 l io^e [

]fBEDR Ext ICT [fa^minfin nl1 [
BOA Advies^[l i0 2 e |@minlin nl1 io 2 e

FIN DEELN]^ 10 2 e |@minfin nl1 l 10 2 6 [ 110 2 61 ^ I0 2 e | COMM][1 10 2 e |@tninfin nl1

From | 10 2 e 10 2 e |^to 2 €3T^

Sent Sun 11 1 2020 5 03 13 PM

Importance

Subject FW [
MAIL_RECEIVED Sun 11 1 2020 5 03 14 PM

2020 11 01 Briefll10 2 ^1C 0 2 4 IVNV pdf

To 10 2 6

Normal

10 2 6

3 33 35 3

Brief 10 2 6 aan VNV 11 1

Verzonden met BlackBeny Work
www blackberrv com

10 2 6 I KLM 10 2 6 @klm comVan

Datum zondag 01 ndv 2020 3 47 PM

10 2 6 [ ^0 2 ^ j 10 2 6 i 10 2 6 ~|@mmfin nl

10 2 6

10 2 6

Aan

Kopie 1Q 2 e ^ 10 2 e [io 2 4| 10 2 e [ KLM

10 2 6

1@Mm com J 10 2 6 |@carLsberg com10 2 6 com

Onderwerp FW Brief aan

Geachte heer 10 2 6

Namens de heer 1i0 2 s|stuur ik u hierbij ter informatie de brief die eerder vandaag aan de VNV is verzonden

Met vriendelijke groet

10 2 6

KLM Royal Dutch Aiilines

10 2 6

10 2 6

10 2 6

I 10 2 6 l@klm com

Twitter I Facebook I Linkedin I YouTube I Gooale I Blog

i0 2 ^ I KLMFrom 10 2 6

Sent Sunday November 1 2020 2 11 PM

10 2 6 @vnv nl

SVnv nl
I

—

To

Cc

Subject Brief aan

10 2 6 10 2 6 J 10 2 6 |f^ j 10 2 6 \ KLM 10 2 6 com

10 2 6

Geachte mevrouw 10 2 6

Namens de heer 1[10^ stuur ik u bijgaande brief ter attentie van de heer 10 2 6

Met vriendelijke groet

10 2 6

KLM Royal Dutch Airlines

10 2 6

1000865 00026



10 2 e

10 2 0

I 10 2 0 ^@klm com

Twitter I Facebook | Linkedln I YouTube I Gooale I Blog

For information services and offers please visit our web site http www klm com This e mail and any attachment may

contain confidential and privileged material intended for the addressee only If you are not the addressee you are notified that

no part of the e mail or any attachment may be disclosed copied or distributed and that any other action related to this e mail

or attachment is strictly prohibited and may be unlawful If you have received this e mail by error please notify the sender

immediately by return e mail and delete this message

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV KLM its subsidiaries and or its employees shall not be liable for the incorrect or

incomplete transmission of this e mail or any attachments nor responsible for any delay in receipt

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N V also known as KLM Royal Dutch Airlines is registered in Amstelveen The

Netherlands with registered number 33014286

1000865 00026



tBEDR Ext ICT [|0 2 ^minfin nl]
Cc 1 i0 2 e bfo^T [l lo^ e I@minfin nl1 l lo s elip^^f^riO ^ g ip¥ I@minfin nl1

1 I0 2 e I@minfin nl1 1 I0^ e l0 2 e| BOA Adviesl I0 2 e @minfin nl1 n0 2 g ll^
^ I0 2 e I BOA Advies f i0 2 e |@mlnfin7nl] | io 2 e |@minfin nl[l i0 2 e |@minfin nl1 r i0 2 e 1 1 loi e I

FINKo 21^ I0 2 e |@m nfin nl] |loi^ f^ |l0 2 s| FIN DEELN || l0 2 e |@minfin nl]
From ^0 2 4 |—^ia^ 2 e KFIN DEELN

Sent Mon 11 2 2020 4 59 08 PM

Importance

Subject Conceptreactie op brief VNV

MAIL_RECEIVED Mon 11 2 2020 4 59 10 PM

Uw brief over het herstructureringsplan KLM v2 docx

2011 0001 KLM herstructurerinqsplan pdf

To Minister

10 2 e

Normal

3

10 2 e

Op verzoek van

vragen gelijktijdig aan KLM om 00k naar conceptbrief te kijken gezien de verwijzingen naar KLM

stunr ik je hierbij een conceptbrief als reactie op de briefvan de VNV van gisteren zie bijlage WeI0 2 e

We vememen graag je reactie

Groet

|10 2 el 10 2 9 |10 2 ^

Directie Finanderingen | Afdefing Deelnemingen

Ministerie van Finanden | Generate Itiesaurie

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
PoEtbuE 20201 I 2500 EE | Den Haag

t{ 10 2 e

10 2 SM 4

|0 2 tom infin nl

httD www minfin nl

834580 00027



10 2 e I |l0 2 d r ]@minfin nl]To 10 2 6 10 2 6

I 10 2 6 | f^10 2 6From

Sent

Importance

Subject KLM Getekende commitment

MAIL RECEIVED Tue 11 3 2020 4 39 57 PM

10 2 6

Tue 11 3 2020 4 39 47 PM

Normal

Commitment VNV 03nov20 pdf

10 2 6

Hierbij
Haitelijke groet

For iiifomiatioii seiTices and offers please visit our web site littp www klm com This e mail and any attaclmient may

contam confidential and privileged material intended for tlie addressee only If you are not tlie addressee you are notified tliat

no part of tlie e mail or any attaclmient may be disclosed copied or distributed and tliat any otlier action related to tliis e mail

or attacliment is strictly prohibited and may be mdawful If you liave received tliis e mail by eiior please notify tlie sender

mimediately by return e mail and delete tliis message

10 2 6

Koniiiklijke Luchtvaait Maatscliappij NV KLM its subsidiaries and or its employees sliall not be liable for tlie incoixect or

mcomplete tiansmission of tliis e mail or any attaclmients nor responsible for any delay in receipt
Koniiiklijke Luchtvaait Maatscliappij N V also known as KLM Royal Dutch Aulmes is registered in Amstelveen The

Netlierlands witli registered number 33014286
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Tijdlijn voorwaarden herstructureringsplan

Actie ToelichtingDatum

Eerste concept term sheet gedeeld
met KLM

19 apr 20

Term sheet ondertekend door FIN

KLM en AFKL

26 jun 20

10 2 b 10 2 g

Framework Agreement ondertekend

door RN KLM en AFKL

7 aug 20

In ieder

geval voor

20 aug 20

KLM heeft vakbonden mogelijkheid
aangeboden term sheet in te zien

Afspraak FIN en KLM dat enkel vertrouwelijke inzage
term sheet mogelijk is

Slechts een of een beperkt deel van de bonden

heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid
KLM heeft vakbonden NDA met boetebepaling laten

tekenen voorinzage

GesprekI 10 2 e ^vakbonden20 aug 20 Aanwezig FNV VNC CNV

l okt 20 Herstructureringsplan ontvangen van

KLM

Call I 10 2

call I 10 2 e |7|0 2 4|10 2 ^
12 okt 20

14 okt 20

10 2 6 HKLMj en

jKLMj
Aandachtspunten bij plan benoemd

FIN heeft gevraagd om duidelijker inzicht in de

afspraken Op 13 10 2020 is daarom een document met

toelichting ontvangen en op 14 10 2020 is gesproken
met|0 2 4ri0 2e|
Destijds was al duidelijk dat looptijd tot 2022 was

maar door deze gesprekken werd duidelijk dat na

afloop teruggevallen zou worden op de oude cao s

als geen nieuwe afspraken konden worden

gemaakt
FIN heeft aangegeven dat ereen fallback moest zijn

voor de situatie na 2022 waarbij terugvallen op de oude

CAO geen optie was

KLM heeft toegezegd te komen met een opiossing en

ging in overleg met de bonden

Vanaf dat moment vriiwel daqeliiks contact met KLM

Call MFin MIenW en|10 2^13 okt 20 Aandachtpunten benoemd waaronder dat

arbeidsvoorwaarden structureel dienen te zijn
Gesproken over goedkeuren mits

Call MFin 121 okt 20 Aandachtspunten opnieuw benoemd waaronder

dat personeel voor gehele looptijd bijdrage dient te

leveren

25 okt 20 Bericht ontvangen van KLM dat

bonden eerst VNV daarna de rest

diezelfde dag nog met een

commitment komen

Niet gebeurd VNV heeft uiteindelijk pas op 31 10

2020 een brief gestuurd zonder daadwerkelijk
commitment

Call I 10 2 6 I |10 2 627 okt 20 Aandachtspunten opnieuw benoemd waaronder

tav arbeidsvoorwaarden dus dat huidige afspraken
niet voldoen

Mail gestuurd ter bevestiging boodschap
Vanaf dat moment vrijwel dagelijks contact

28 okt 20 RN ontvangt brief van KLM Brief bevat onvoldoende aanvullingen toezeggingen
waardoor nog steeds niet aan de voorwaarden wordt

voldaan Dit is aan KLM gecommuniceerd
KLM stelt voor commitment clausule op te nemen

in afspraken met bonden

KLM start met opstellen addendum om overige
aandachtspunten te adresseren

31 ok 20 RN ontvangt brief addendum van

KLM

Niet alle bonden hebben ingestemd met het plan
waardoor nog niet aan de voorwaarden wordt voldaan

Met het addendum heeft KLM de overige
aandachtspunten wel voldoende geadresseerd

834746 00029



10 2 © I [10 2 ^
10 2 e | jl0 2 e| |10 2 epo 2 e | DJZ PRIVAAT ^

10 2 6 | FIN DEELN |l10 2 ^@minfin nl]
10 2 6 I I 10 2 6 10 2 6 I klm

Tue 11 3 2020 2 45 50 PM

Normal

10 2 ©To 10 2 6 @minfin nl1

]@minfin nl] ^a2 ^io 2 ^Cc 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject RE Commitment clausule feitelijke toevoeging in voetnoot

MAIL RECEIVED Tue 11 3 2020 2 46 12 PM

Beste 10 2 6 [

Dank je wet hiervoor

Greet I 10 2 6 I

Origmal Message—
From | 10 2 ©n |l^ f
Sent Tuesday November 3 2020 2 26 PM

To 10 2 © I 10 2 e |o^ 10 2 e \ kLM

Cc 10 2 e [|l0 ^^l0 2 ©t|io £^JZ PRIVAAT L
FIN DEELN |l0 2 temmfin nl

Subject RE Commitment clausule feitelijke toevoegmg in voetnoot

] GT 1 10 2 © ^ q mmFin nl10 2 6

1 5 klm com

10 2 6 n@minfm nl f^

10 2 6

Beste I 10 2 6~]

We zijn akkoord met de toeliditende tekst voor in het protocol met de piloten

Greet

10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work

WWW blackberry com li ttp www b1ackberry com

Van | 10 2 6 [ | 10 2 © 10 2 © | KLM

]@kLmuom |
Datuin dinsdag 03 nov 2020 1 21 PM

Aan 10 2 © | [l0 2 ^
Kopie I 10 2 6 |l0 2 e| 10 2 e|TM^JZ PRIVAAT

@mmFm nl |
|0 2 4@minfin nl r 10 2 6 |@minFm nl»

Onderwerp RE Commitment clausule feitelijke toevoeging in voetnoot

10 2 6 10 2 6 _@klm com»

]@minfin nl
_

]@minfm nl» ]i0 2 4~ |10 2 © 2 e

]@minfm nl»10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 ]CF1N DEELN

10 2 6B ester

Dank Het is dus een voetnoot en ook in protocol als voetnoot geworden en wij hebben check bij andere

bonden gedaan en die zijn akkoord tevreden zelfs

834597 00030



Aanvullend voor de VNV de FNV tekst in een iets ander jasje Net als bij FNV in het protocol en niet in

getekende commitment clausule tekst luidt als volgt

10 2 b 10 2 g

Greet 10 2 6

FNV tekst Aanvullende overweging in protocol

10 2 g 10 2 b

■Original Message
10 2 6 [ [10 2 ^ I 10 2 6 [ l^^aGT

Sent Monday November 2 2020 11 39 PM
_

Fo 10 2 6 iJ 10 2 6 [1^ 10 2 6 b KLM C
Cc 10 2 6 |Jl0 ^l0 2 6|^B^ PJZ PRlVAAT i
FlN DEELN |lO 2 4a minfin nl

Subject RE Commitment clausule feitelijke toevoeging in voetnoot

J@minfin nl10 2 6From

1@klm com

10 2 6 ^5 minFm nl ^0 2 ^ [io 2 €|^

10 2 6

Beste 10 2 6

Wij zijn akkoord met deze verduidelijkende feitelijke toelichting Bij voorkeur in het protocol maar als alle

andere bonden ook akkoord zijn kan het ook in de commitment clausule als voetnoot

Dan verder geen andere aanpassingen door verwijzingen naar data van de termsheet ete zoals we ook

bespraken

834597 00030



Greet

I I0 2 e

Verzondea met BlackBerry Work

www blackbeny com littp www blackberry com http www blackberry com 3clittp www blackberry
com»

Van I 10 2 e | | 10 2 e 10 2 e b KLM

]@e@klm com [1@klm comI0 2 e 10 2 e 10 2 e

J@klm com»10 2 6

Datum maandag 02 nov 2020 11 08 PM

Aan | 10 2 e ] 10 2 e b fllo^n
@mmfm nl [

10 2 e | 5 mmfm nl »

Onderwerp Commitment clausule feitelijke toevoeging in voetnoot

J@minfm nl [10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6Beste

Zoals zojuist telefonisch besproken en afgerond wordt dan de volgende tekst als voetnoot in de

commitment clausule opgenomen

10 2 g 10 2 b

We checken ook met de andere bonden

Greet

10 2 6

834597 00030



KLM Royal Dutch Airlines

10 2 e
10 2 e

31 0]20| 10 2 e ||

|@klm com

J@klm com»
10 2 6 10 2 6 10 2 6

I l@l 10 2 6

Twitter http twitter com klm | Facebook http www facebook com KLM |
Lmkedln https www lmkedin com company klm |
YouTube http www youtube com user KLMRoyalDutchAiilme |

Google https plus google com 103513889298708372694 | Blog http blog klm com

For information services and offers please visit our web site http www klm com This e mail and any

attachment may contain confidential and privileged material intended for the addressee only If you are not

the addressee you are notified that no part of the e mail or any attachment may be disclosed copied or

distributed and that any other action related to this e mail or attachment is strictly prohibited and may be

unlawful If you have received this e mail by error please notify the sender immediately by return e mail

and delete this mess^e

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV KLM its subsidiaries and or its employees shall not be liable

for the incorrect or incomplete transmission of this e mail or any attachments nor responsible for any delay
in receipt

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N V also known as KLM Royal Dutch Airlines is registered in

Amstelveen The Netherlands with registered number 33014286

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit

bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van weLke aard ook die verband

houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this

message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The

State accepts no liability for dam^e of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

834597 00030



For information services and offers please visit our web site http www klm com This e mail and any

attachment may contain confidential and privileged material intended for the addressee only If you are not

the addressee you are notified that no part of the e mail or any attachment may be disclosed copied or

distributed and that any other action related to this e mail or attachment is strictly prohibited and may be

unlawful If you have received this e mail by error please notify the sender immediately by return e mail

and delete this mess^e

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV KLM its subsidiaries and or its employees shall not be liable

for the incorrect or incomplete transmission of this e mail or any attachments nor responsible for any delay
in receipt

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N V also known as KLM Royal Dutch Airlines is registered in

Amstelveen The Netherlands with registered number 33014286

For information services and offers please visit our web site http www klm com This e mail and any

attachment may contain confidential and privileged material intended for the addressee only If you are not

the addressee you are notified that no part of the e mail or any attachment may be disclosed copied or

distributed and that any other action related to this e mail or attachment is strictly prohibited and may be

unlawful If you have received this e mail by error please notify the sender immediately by return e mail

and delete this mess^e

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV KLM its subsidiaries and or its employees shall not be liable

for the incorrect or incomplete transmission ofthis e mail or any attachments nor responsible for any delay
in receipt

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N V also known as KLM Royal Dutch Airlines is registered in

Amstelveen The Netherlands with registered number 33014286

834597 00030



p^pp^ r I0 2 e ^FIN DEELN [1i^@minfin nl1 ri0 2 e | l^^ f^DJZ PRIVAAT ^
I io 2 e C0MM HiQ 2 e|@minfin nl1 l io 2 elf^ |io 2 €| fiN DEELN [1 i0 2 e l@minfin nl]

From | 10 2 e [ f I0 2 e |
Sent Tue 11 3 2020 4 42 39 PM

Importance
Subject FW KLM Getekende commitment

MAIL_RECEIVED Tue 11 3 2020 4 42 40 PM

Commitment VNV 03nov20 pdf

]@min fin nl]To 10 2 e

Normal

Graag finale check

Van 10 2 e | 10 2 e 10 2 e | KLM

Verzonden dinsdag 3 november 2020 16 40

Aan 10 2 e 10 2 6 |}f^ i^T
Onderwerp KLM Getekende commitment

10 2 e

Hierbij

Hartelijke groet
s

For information services and offers please visit oiir web site http www klm com This e mail and any attachment may

contain confidential and privileged material intended for the addressee only If you are not the addressee you are notified that

no part ofthe e mail or any attachment may be disclosed copied or distributed and that any other action related to this e mail

or attachment is strictly prohibited and may be unlawful If you have received this e mail by error please notify the sender

immediately by return e mail and delete this message

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV KLM its subsidiaries and or its employees shall not be liable for the incorrect or

incomplete transmission of this e mail or any attachments nor responsible for any delay in receipt
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N V also known as KLM Royal Dutch Airlines is registered in Amstelveen The

Netherlands with registered number 33014286

1000873 00031
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