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Aan de heer Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 13 oktober 1978 

1. In mijn antwoord dd. 14 juli j l . op vragen van het lid van de Tweede Ka-
mer, de heer Rienks (Zie Aanhangsel Handelingen, zitting 1977-1978, nr. 
1515). deelde ik mede de Kamer alsnog in kennis te zullen stellen van mijn 
besluit over de noodzaak van een onafhankelijk onderzoek naar beweerde 
onregelmatigheden bij de KLM-vestiging te New York. 

Aan de hand van talrijke gegevens die mij zowel door de KLM als door an-
dere partijen zijn verschaft heb ik nagegaan in hoeverre deze gegevens aan-
leiding konden geven tot het vermoeden dat er met betrekking tot de KLM-
vestiging te New-York handelingen zijn gepleegd die een optreden van de 
overheid zouden rechtvaardigen. 

Ik heb mij daarbij op het standpunt gesteld dat de eigen verantwoordelijk-
heid van de leiding der onderneming en van de overige betrokkenen in be-
ginsel onaangetast moet blijven. De wijze waarop deze verantwoordelijk-
heid wordt uitgeoefend is krachtens de geldende regels onderworpen aan 
mogelijkheden van controle en correctie, zowel binnen als buiten de onder-
neming, die in beginsel voldoende moeten worden geacht. Een optreden 
van de overheid kan slechts verantwoord zijn ten aanzien van zaken van bui-
tengewoon gewicht, waarover een oordeel van de overheid mogelijk en ge-
wenst is. In concreto heb ik bij de beoordeling van de afzonderlijke kwesties 
ernaar gestreefd zo duidelijk mogelijk te bepalen in hoeverre de verantwoor-
delijkheid van de overheid dan wel die van de onderneming daarbij in het 
het geding is. 

2. De gegevens voor het onderzoek zijn ontleend aan vele tientallen inter-
ne documenten van de KLM, contact met verantwoordelijke personen uit het 
bedrijf, berichten uit de pers en mededelingen van geïnteresseerden. 

3. Het onderzoek heeft betrekking gehad op verschillende categorieën 
onderwerpen die uit de verschillende bronnen zijn voortgekomen. 

Deze kunnen als volgt worden aangeduid: 
a. de verlening van financiële voordelen, 
b. wijze van uitbetaling van salarissen aan personeelsleden in het buiten-

land, 
c. waarborgen tegen ongewenste beïnvloeding van de besluitvorming 

binnen de onderneming. 
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4. Verlening van financiële voordelen. 
4.1. Gesuggereerd is dat de KLM door de verlening van financiële voorde-

len in de vorm van extra commissies aan tussenpersonen en van reisfacili-
teiten in strijd heeft gehandeld met hetzij geldende voorschriften hetzij het 
belang van de onderneming. 

4.2. Wat de verlening van commissies aan tussenpersonen betreft is het 
bekend dat de concurrentie tussen de luchtvaartmaatschappijen die zich bij 
het bestaan van overeengekomen IATA-tarieven niet in de tarieven kan 
uiten, soms tot uiting komt in het verlenen van hogere commissies aan tus-
senpersonen. Het doel is daarbij uiteraard het boeken bij de betrokken lucht-
vaartmaatschappij voor de tussenpersoon extra aantrekkelijk te maken. Men 
kan hier spreken van in deze bedrijfstak vrij algemene transacties. 

Voor zover een dergelijke praktijk neerkomt op een overtreding van ter 
plaatse geldende voorschriften of van overeengekomen lATA-regels, komt 
zij voor de verantwoordelijkheid van de onderneming. De controle op de na-
leving resp. de vervolging van overtredingen is een aangelegenheid van de 
bevoegde autoriteiten. 

Het is denkbaar dat het belang van de onderneming in het geding komt, 
doordat zich geldelijke transacties voordoen die niet op de gebruikelijke wij-
ze in de boeken worden vermeld. Een juiste bedrijfsvoering vereist dat waar-
borgen aanwezig zijn tegen misbruik van deze handelingen. 

Het onderzoek heeft uigewezen dat de geldelijke middelen die met trans-
acties als de onderhavige zijn gemoeid, door de KLM met grote zorgvuldig-
heid worden gecontroleerd. 

De interne accountant oefent hierop een afzonderlijke controle uit, waar-
over jaarlijks aan de directie wordt gerapporteerd. Door de externe accoun-
tants wordt de president-commissaris telkenjare ingelicht omtrent de hoog-
te van het bedrag en de wijze waarop dit in de jaarstukken is verwerkt. Deze 
brengt op zijn beurt de Raad van Commissarissen van dit feit op de hoogte. 
De informatie dienaangaande staat ook ter beschikking van de Centrale Ac-
countantsdienst van het Rijk. Het is derhalve onjuist dat de KLM bedragen 
buiten haar boekhouding en buiten haar verslaglegging zou houden. Alle 
geldstromen in de KLM worden op de daarvoor geëigende wijze geadmini-
streerd. Zij worden in hun geheel mee geconsolideerd en zij zijn begrepen in 
de openbare jaarstukken die onder meer aan de in- en externe accountants-
controle zijn onderworpen. 

Ik acht de bestaande procedure voldoende; zij verschaft alle waarborgen 
die redelijkerwijs tegen eventueel misbruik kunnen worden verlangd. Voor 
een verdergaand onderzoek van deze materie zie ik geen aanleiding. 

4.3. Wat de verlening van reisfaciliteiten betreft, moet naar mijn mening 
het uitgangspunt worden gehanteerd, dat de KLM daarvoor een eigen ver-
antwoordelijkheid draagt, waarin de overheid in beginsel niet dient te tre-
den. Wel dient de overheid te verlangen dat de door de onderneming gehan-
teerde procedures van besluitvorming in deze kwesties een oncontroleerba-
re ontwikkeling uitsluiten en de mogelijkheid inhouden rekening te houden 
met zich wijzigende maatschappelijke opvattingen. 

Uit het onderzoek is gebleken, dat de KLM een zorgvuldige procedure voor 
de toekenning van reisfaciliteiten kent. Deze dienen steeds door een lid van 
de directie of de algemeen bedrijfsdirecteur te worden goedgekeurd. Als 
motieven kunnen gelden, naast duidelijk meetbare commerciële belangen, 
het KLM-belang in algemene zin dan wel honorering van in het verleden ge-
dane toezeggingen of andere uitzonderlijke gevallen. Het aantal van de voor 
de laatstgenoemde categorieën verstrekte biljetten schommelt de laatste ja-
ren omstreeks de honderd. 

Voor zover zulks aanleiding geeft tot boekingen die niet op de gebruikelijke 
wijze worden vermeld worden deze verantwoord volgens de in paragraaf 4.2 
beschreven procedure. 

Wat de in het bijzonder in de pers vermelde faciliteiten voor Prins Aschwin 
betreft, is gebleken dat de directie van de KLM in 1951 of 1952 reisfaciliteiten 
heeft toegezegd ten behoeve van hemzelf, zijn vrouw en hun twee kinderen 
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op het traject New York-Amsterdam-Europa v.v.. Deze faciliteiten werden 
beperkt tot één reis per jaar. Daarnaast reisde Prins Aschwin in 1954 in op-
dracht van het Metropolitan Museum in New York tegen betaling met de 
KLM. 

Nu de openbare mening de laatste jaren gevoeliger is geworden voor de 
verlening van gunsten door het bedrijfsleven, heb ik de KLM-directie ge-
vraagd het ondernemingsbeleid ter zake nog eens zorgvuldig te bezien om te 
voorkomen dat de verlening van faciliteiten een negatieve uitwerking op de 
reputatie van de onderneming zowel als van de betrokkene zou kunnen heb-
ben. De lATA-bepalingen maken het mogelijk dat de KLM op zogenaamde 
openingsvluchten aan relaties gratis vliegtickets verschaft. Dit is toegestaan 
als het een nieuwe route betreft, of een nieuwe landingsplaats op een be-
staande route, of het inzetten van een nieuw vliegtuigtype op een bestaande 
route. Voor deze openingsvluchten heeft de KLM in de loop der jaren volko-
men rechtmatig een aantal personen uitgenodigd die kunnen vallen onder 
de aanduiding «politici en andere gezagsdragers». Van hun aanwezigheid 
wordt dan vaak gebruik gemaakt voor het afleggen van bezoeken aan bui-
tenlandse autoriteiten, Kamers van Koophandel, e.d., ter bevordering van de 
luchtvaartpolitieke en commerciële belangen van de KLM. Ook heeft de KLM 
enige malen de vaste Commissie van Verkeer en Waterstaat van de Eerste 
en Tweede Kamer in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van een nieuw 
produkt, een belangrijke vliegtuigfabriek en vliegvelden in de Nederlandse 
regio's. Ten slotte wordt door de KLM-directie incidenteel - als gezegd in on-
geveer honderd gevallen per jaar - aan individuele personen een ticket ver-
strekt. Uit de mij overgelegde lijst blijken in die categorie een enkele politi-
cus en ambtenaren voor te komen. 

5. Salarissen en pensioenen. 
5.1. Wijze van betaling van salarissen. 
Volgens verkregen inlichtingen zou de KLM aan sommige van haar perso-

neelsleden die in de Verenigde Staten werkzaam zijn een deel van het salaris 
in Nederland uitbetalen, waaruit een overtreding van de Amerikaanse belas-
tingwetgeving zou voortvloeien. 

Blijkens een opgave van de KLM gaat het hierbij om tweeërlei gevallen. 
Sinds enkele jaren wordt aan gemiddeld 5 è 10 personeelsleden gedurende 
een beperkte periode een deel van de huurwaarde van hun woning vergoed, 
voor zover deze een bepaald percentage van hun bruto inkomen te boven-
gaat. 

Deze maatregel is getroffen om een tegemoetkoming te geven in de hoge 
kosten van het vinden van passende accommodatie. Voorts worden aan 4 
functionarissen die niet onder de zojuist genoemde regeling vallen bepaalde 
vergoedingen in Nederland uitbetaald. 

In totaal gaat het hier om een bedrag van ongeveer $ 3000 per maand. 
De KLM gaat met haar belastingadviseurs na of zij verplicht is op deze be-

dragen in de USA belasting in te houden. Zou dit het geval blijken te zijn, dan 
zal zij hiervoor een regeling treffen. 

Ervan uitgaande dat deze kwestie overeenkomstig de geldende voor-
schriften zal worden geregeld, acht ik geen grond aanwezig voor verdere 
stappen mijnerzijds. De Kamer zal ik in elk geval hierover nog nader inlich-
ten. 

5.2. Pensioenen. 
In verband met de beweerde onrechtmatige discriminatie heb ik een on-

derzoek ingesteld naar de pensioenregelingen, zoals die gelden voor het 
KLM-personeel in de Verenigde Staten. Daaruit is gebleken, dat de KLM het 
volgende systeem kent. Aan een groep naar de Verenigde Staten uitgezon-
den employés is een regeling aangeboden welke afwijkt van de geldende al-
gemene pensioenregeling voor het Nederlandse grondpersoneel. Het betrof 
uitgezonden personeelsleden die 

a. reeds lange tijd voor de KLM in de Verenigde Staten werkten (gemid-
deld ruim I8V2 jaar); 
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b. tot de oudere leeftijdsgroep behoorden (gemiddeld 53 jaar); 
c. niet meer naar een andere KLM-vestiging of naar Nederland zouden 

worden overgeplaatst. 
Niet gebleken is dat een dergelijke regeling onwettig zou zijn. Uiteraard 

dient zulks mede te worden beoordeeld in het licht van de in de Verenigde 
Staten geldende bepalingen. Het oordeel daarover is voorbehouden aan de 
bevoegde Amerikaanse instanties. Ik acht de verantwoordelijkheid van de 
Nederlandse overheid hierbij niet betrokken. 

6. Waarborgen voor de besluitvorming in de onderneming. 
6.1. In bepaalde berichten is gewezen op de mogelijkheid dat het beleid 

van de KLM ten aanzien van de investeringen in het vrachtgebouw en de 
passagiersruimte op de J. F. Kennedy-luchthaven en ten aanzien van de reis-
bureaus Continental Royal Services Inc. en Dee Travel Agency Inc. beïnvloed 
zou zijn door de privé-belangen van employés. 

Onderzocht is op welke wijze besluiten ten aanzien van deze kwesties in de 
KLM tot stand zijn gekomen, welke controle op de uitvoering daarvan is uit-
geoefend, welke mogelijkheden op vermenging van ondernemingsbelan-
gen en particuliere belangen eventueel hebben bestaan en welk beleid de 
KLM te dien aanzien heeft gevoerd. 

6.2. De investeringen in J. F. Kennedy-luchthaven. 
In hoofdzaak komen de beweringen ten aanzien van deze kwestie erop 

neer dat de beslissingen om tot deze investeringen over te gaan op te licht-
vaardige gronden zouden zijn genomen. Zulks zou zijn oorzaak hebben in 
privé-motieven van de general manager van de KLM in de Verenigde Staten, 
de heer F. O. Kielman. 

Nagegaan is welke waarborgen de procedure voor de voorbereiding en 
uitvoering van deze investering biedt tegen een ongewenste beïnvloeding; 
aan de hand van de beschikbare documenten die op deze kwestie betrekking 
hebben is voorts in details onderzocht hoe de besluitvorming feitelijk is ver-
lopen. 

Vastgesteld is dat de KLM een nauwkeurig voorgeschreven procedure 
kent voor de behandeling van investeringsaanvragen. Deze komen in de eer-
ste plaats aan de orde in de Investeringscommissie, bestaande uit de ad-
junct-Algemeen Bedrijfsdirecteur (voorzitter), het hoofd Bureau Financiën, 
het hoofd Bureau Interne Accountant en het hoofd Dienst Administratie. 
Daarnaast zijn in de onderhavige kwestie belangrijke bijdragen geleverd 
door het Bureau Centrale Planning en Onderzoek van de KLM, dat verant-
woordelijk is voor de opstelling van de vervoersprognoses, en het hoofd van 
de Gebouwendienst van de KLM. 

Na goedkeuring door de Investeringscommissie wordt de aanvraag be-
handeld door de directie van de NV en vervolgens door de Raad van Com-
missarissen. Er zij op gewezen dat in elk geval de twee ambtelijke commis-
sarissen beschikken over adviezen van de departementale diensten betref-
fende te behandelen onderwerpen. Ten slotte dient op investeringen als de 
onderhavige krachtens de z.g. garantie-overeenkomst de goedkeuring van 
de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiën te worden verkre-
gen, hetgeen andermaal tot een toetsing van de voorstellen leidt. 

Uit de stukken is gebleken dat de beide investeringsvoorstellen deze pro-
cedure volledig hebben doorlopen. Vastgesteld is dat de vervoersverwach-
tingen die aan de investeringsvoorstellen ten grondslag lagen overeenkwa-
men met de algemene inzichten die in die periode door de luchtvaartmaat-
schappijen en de regeringen werden gehuldigd. Aan de omstandigheid dat 
deze verwachtingen achteraf niet werden gerealiseerd - in de publikaties dien-
aangaande als een aanwijzing voor wanbeleid aangevoerd - kan bezwaar-
lijk bijzondere betekenis worden gehecht. Bij de onzekerheid die aan elke 
prognose kleeft, kwamen in dat geval de diep ingrijpende veranderingen die 
de oliecrisis van 1973 teweegbracht. 
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Het feit dat de aanbesteding voor de passagiersruimte niet openbaar is ge-
weest, kan niet als uitzonderlijk worden beschouwd. Gezien de korte tijd be-
schikbaar voor de realisatie van deze verbouwing en de goede ervaring met 
de aannemer die reeds eerder het vrachtgebouw voor de KLM had ge-
bouwd, moet de beslissing om het contract ondershands te gunnen aan-
vaardbaar worden geacht. De bouwkundige en financiële controle die door 
de bevoegde diensten van de KLM zijn uitgeoefend beantwoordden aan de 
te stellen eisen van doeltreffendheid. Uiteindelijk bedroegen de bouwkosten 
van de passagiersruimte $ 200 000 minder dan was begroot. 

In het licht van deze bevindingen stel ik vast dat het onderzoek geen aan-
wijzingen heeft opgeleverd voor het vermoeden dat zich rondom deze inves-
teringen ontoelaatbare ontwikkelingen hebben afgespeeld. 

6.3. Vermenging van particulieren en ondernemingsbelangen. 
In publikaties is uitvoerig sprake geweest van de relatie tussen de KLM en 

een tweetal reisorganisaties, Continental Royal Services Inc. en Dee Travel 
Agency Inc. en in verband daarmede de particuliere activiteiten van de gene-
ral manager van de KLM in de Verenigde Staten, de heer F. O. Kielman. 

Deze zaak is mijnerzijds gedetailleerd onderzocht. Daarbij is gebleken dat 
het KLM-beleid in deze kwestie vanuit het hoofdkantoor en niet door de 
Amerikaanse vestiging is bepaald. 

Het onderzoek heeft geen gronden opgeleverd voor het vermoeden dat in 
deze zaken op een zodanige wijze zou zijn gehandeld dat de Nederlandse re-
gering stappen zou dienen te overwegen. 

Afzonderlijke aandacht is besteed aan de mogelijkheid dat individuele per-
soneelsleden ten eigen profijte invloed hebben kunnen uitoefenen op het 
KLM-beleid in dezen. 

Het is onloochenbaar dat de KLM en haar general manager in de USA we-
gens de omvangrijke zakelijke betrekkingen met de beide organisaties in 
staat zijn gweest op het bedrijfsbeleid daarvan invloed uit te oefenen. Zulks 
kan op zich zelf niet als laakbaar worden beschouwd. 

Ook is vastgesteld dat de heer Kielman, te zamen met andere particuliere 
investeerders die ten dele ook zakelijke relaties met de KLM onderhielden, in 
1972/1973 een hotel op het eiland Bonaire (Nederlandse Antillen) heeft 
overgenomen en dat Continental Royal Services Inc. voor dit hotel als gene-
raal agent in de Verenigde Staten optrad. De KLM heeft vanaf het begin 
gesteld geen interesse in het hotel te hebben. 

In deze situatie is de schijn ontstaan dat de belangen van de KLM en van 
haar employé dooreenliepen. Nagegaan is of er enige aanwijzing is te vin-
den voor maatregelen van de KLM die een bijzonder voordeel voor het hotel 
op Bonaire zouden hebben opgeleverd en die de KLM uit een oogpunt van 
strikt eigen ondernemingsbelang niet zou hebben genomen. Daarvan is 
niets gebleken. 

Bij ontbreken van enige aanwijzing van nadeel voor de KLM acht ik geen 
grond aanwezig voor een verder onderzoek. 

Wel ben ik van mening dat de schijn van een mogelijke vermenging van 
belangen had dienen te worden vermeden, aangezien deze nadelig had kun-
nen zijn voor de naam van de KLM. Zulks zou uiteraard ongewenst zijn. Mij is 
gebleken dat deze opvatting wordt gedeeld door de directie van de KLM. 
Zulks heeft ertoe geleid dat de plaatsvervangend president-directeur op 23 
september 1975 met de heer Kielman heeft gesproken en hem erop heeft 
gewezen dat ook de schijn van belangenvermenging dient te worden verme-
den. 

Een en ander leidt mij tot de conclusie dat de KLM reeds eigener beweging 
de maatregelen heeft genomen die ook naar mijn mening in dit geval zijn ge-
boden. Ik acht het evenwel wenselijk dat gevallen als deze ook voor de toe-
komst worden vermeden en ik heb de directie van de KLM verzocht dienaan-
gaande richtlijnen van algemene aard vast te stellen. 
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7. De uitkomsten van het door mij ingestelde onderzoek hebben mij geen 
aanwijzingen verschaft die tot verder gaande stappen nopen dan die ik reeds 
hierboven heb aangegeven. Ik heb van de directie van de KLM volledig me-
dewerking verkregen voor een kritische doorlichting van de diverse aangele-
genheden en heb uit het contact de overtuiging overgehouden dat de direc-
tie zich van haar eigen verantwoordelijkheid bewust is en waar nodig of 
wenselijk geëigende maatregelen zal nemen. 

Uiteraard ben ik bereid om mijn bevindingen mondeling nader toe te lich-
ten in een vergadering van de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. 

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, 
N. Smit-Kroes 
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