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Nr. 3 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT 

Aan de Voorzit ter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 23 november 1978 

Op uitdrukkel i jk verzoek van de vaste Commissie voor Verkeer en Water-
staat ben ik bereid het ver t rouwel i jk karakter van het rapport inzake de kwes-
tie KLM-New York op te heffen. Ik heb er geen behoefte aan het op onderde-
len te censureren. Het bevat, zoals u weet , geen grote gehe imen en vergaan-
de on thu l l ingen. Waarom dan toch enkele weken geleden gevraagd het ver-
t rouwel i jk te behandelen? 

De reden was dat de overheid te rughoudend behoort te zijn als het e rom 
gaat details van de bedri j fsvoering van een onderneming ter openbare dis-
cussie te stellen indien overwegingen van algemeen belang daartoe niet no-
pen. 

Ik heb w i l len vermi jden het karakter van een belangri jke poli t ieke zaak te 
geven aan wat mogel i jk slechts een onenigheid zou kunnen zijn tussen een 
werkgever en een met prob lemen en een handvol verduisterde papieren 
vertrokken werknemer. Dit diende mi jns inziens te geschieden zolang er 
geen duidel i jke indicaties waren dat de prob lemen een omvang hadden die 
de verantwoordel i jkhe id van de overheid rechtstreeks in het geding zouden 
brengen. Mi jn onderzoek heeft zoals u weet die indicaties niet opgeleverd. 
En de passage in de brief d.d. 19 oktober 1978 van de heer De Wi t aan u, 
waar in hij zegt: «De gerechteli jke procedure welke door mi j in New York 
werd begonnen heeft vanaf het begin een aantal mogel i jkheden geboden 
om het proces op zakelijk verantwoorde wijze te d iscont inueren», bevestigt 
mi j in m i jn opvat t ingen dat grote behoedzaamheid was geboden. 

Ik heb al eerder betoogd: de KLM is geen staatsbedrijf. Ik wens er niet toe 
bij te dragen dat een onderneming die op een concurrerende were ldmark t 
moet opereren en dat gelukkig uitstekend doet door een employé onverant-
woo rd in discrediet gebracht word t . 

Anderzi jds moet duidel i jk zijn dat ik op geen enkele manier w i l proberen 
zaken ten onrechte te verhul len. Daarom zal ik alle aanvul lende vragen uiter-
aard naar beste vermogen beantwoorden om onder deze zaak zo spoedig 
mogel i jk op een afdoende manier een streep te kunnen zetten. 

Naast het rapport doe ik u het eerste aanvul lend rapport inzake de meer-
kosten en het archi tectenhonorar ium toekomen dat ui teraard eveneens kan 
worden openbaar gemaakt. 

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, 
N. Smit-Kroes 
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RAPPORT INZAKE DE KWESTIE 
KLM-NEW YORK 

I. Aanleiding tot onderzoek 
door de Staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat 

II. Organisatie van het onder-
zoek 

III. De uitbreiding van het 
vrachtgebouw en de passa 
giersruimte op JFK Airport te 
New York 

1. Inleiding 
2. Ui tbre id ing v rach tgebouw 
2 .1 . Gegevens 
2.2. De procedure van besluit-
vo rm ing en goedkeur ing 
2.3. De gegevens omt ren t de 
verwachte vervoersontwikke-
l ing 
2.4. De aanbesteding en de 
bouwkosten 
2.5. Controle op de u i tvoer ing 
a. Bouwkund ig toezicht 
b. Nacalculatie 
c. Afschr i jv ingskosten 
2.6. Conclusie 
3. Ui tbre id ing passagiersru im-
te 
3.1 . Gegevens 
3.2. De procedure van besluit-
v o r m i n g en goedkeur ing 
3.3. Feitelijke gang van zaken 
betreffende de u i tbre id ing van 
de passagiersruimte 
3.4. De aanbesteding en de 
bouwkosten 
3.5. De controle op de ui tvoe-
ring 
3.6. Conclusie 

IV. De reisfaciliteiten voor 
Prins Aschwin 
1. Inleiding 
2. Het beleid ten aanzien van 
de ver lening van faci l i teiten 
3. De omvang van de ver leen-
de faci l i teiten 
4. Verrekening van bi jzondere 
faci l i teiten 
5. Conclusie 

V. De kwestie Dee Travel 
Agency Inc. en Continental 
Royal Services Inc. 
1. Inleiding 
2. De feitel i jke gang van zaken 
3. Bevindingen 
4. Conclusie 

VI. Vermenging van particulie-
re en zakelijke belangen 
1. Inleiding 
2. De feiten 
3. Bevindingen 
4. Conclusie 

VII. Het ontslag van J. de Wit 

VIII. Salarisbetalingen 
1. Inleiding 
2. Gegevens 
3. Conclusie 

IX. Algemene conclusie 

Bijlage 

N.B. Aanvul lend zal nog wo rden gerapporteerd over de hoogte van het ar-
ch i tectenhonorar ium en enige andere details van de bouwkosten van het 
v rachtgebouw etc. (blz. 5/6), a lsmede over het onderzoek in de strafzaak te-
gen Compass Club (blz. 13). 
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I. AANLEIDING TOT ONDERZOEK DOOR DE STAATSSECRETARIS VAN 
VERKEER EN WATERSTAAT 

Op 5 jul i 1978 is door het lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, de 
heer J . Rienks, de vo lgende vraag gesteld aan de Staatssecretaris van Ver-
keer en Waterstaat: 

«Bent u bereid ten spoedigste een onafhankeli jk onderzoek te doen instel-
len naar de door de pers gesignaleerde f inanciële onregelmat igheden bij de 
KLM, in het bi jzonder bij het kantoor te New York?» 

Als toel icht ing fungeerden artikelen in «Het Vrije Volk» van 3 jul i 1978 en 
in «De Haagse Post» van 3 juni 19781. Op deze vraag is op 14 jul i 1978 het 
volgende an twoord gegeven: 

«In een gesprek hedenmiddag met ver tegenwoord igers van de directie 
van de KLM heb ik op korte termi jn o m nadere gegevens verzocht. Ik ben 
voornemens de resultaten hiervan af te wachten alvorens een besluit te ne-
men omtrent het instel len van een onafhankeli jk onderzoek. Ik zal de Kamer 
dan van mi jn besluit ter zake in kennis stellen.» 

II. ORGANISATIE VAN HET ONDERZOEK 

Het onderzoek, dat we rd opgedragen aan de Rijksluchtvaartdienst had ten 
doel 

a. een inzicht te kr i jgen in de toedracht van de verschi l lende in de pers ge-
melde zaken; 

b. aan de hand van op korte termi jn beschikbare gegevens vas t te stellen 
of er vo ldoende aanleiding bestond voor een meer d iepgaand, extern onder-
zoek. 

Ten behoeve van het onderzoek is de te behandelen materie onderver-
deeld in de volgende kwest ies: 

a. de ui tbreiding van het vrachtgebouw en de passagiersruimte op John 
F. Kennedy Ai rpor t te New York; 

b. de verleende reisfacil i teiten voor Prins Aschw in ; 
c. de kwesties Continental Royal Services (CRS), Dee Travel o.a.; 
d. de privé-activiteiten van de heer F. O. K ie lman, general manager van de 

KLM-vest ig ing te New York; 
e. het ontslag van de assisten-accountant J . de Wi t ; 
f. salar isbetal ingen. 

III. DE UITBREIDING VAN HET VRACHTGEBOUW EN DE PASSAGIERS 
RUIMTE OP JOHN F. KENNEDY AIRPORT TE NEW YORK 

1. Inleiding 

Het onderzoek was gebaseerd op de overweging dat de verantwoordel i jk-
heid van de overheid voor de onderhavige investeringsbesl issingen recht-
streeks in het geding is, aangezien deze invester ingen krachtens de garan-
t ie-overeenkomst van 15 februar i 1972, laatstelijk gewi jz igd 16 december 
1975, aan de goedkeur ing van de Ministers van Verkeer en Waterstaat en 
van Financiën zijn onderworpen. Nog afgezien van de vraag of de goede 
naam van de KLM door ongewenste prakti jken in gevaar is gebracht, moet 
met het oog op het met deze beslissingen gemoeide algemene belang de 
procedure van bes lu i tvorming voldoende waarborgen bevatten dat door de 
beslissingen in kwestie het belang van de KLM opt imaal is gediend. Het on-

1 Artikelen nedergeiegd op de bibliotheek ter derzoek was daarom hoofdzakeli jk gericht op beantwoord ing van de volgen-
inzage van de leden d e v r a g e n : 
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a. hoe heeft de besluitvorming ten aanzien van deze investeringen plaats-
gevonden; welke waarborgen bevat deze procedure tegen onverantwoorde 
beïnvloeding van de besluiten? 

b. op welke gegevens werden de voorstellen voor deze investeringen en 
de uiteindelijke besluiten dienaangaande gebaseerd? 

c. welke controle is er geweest op de uitvoering van de besluiten? 

2. Uitbreiding vrachtgebouw 

2.1. Gegevens 

Onderzocht zijn de volgende gegevens (verwezen wordt naar de in 1 ge-
stelde vragen): 

a.1. De op Kapitaal Investeringen betrekking hebbende delen uit het Fi-
nancial and Accounting Manual van de KLM. 

a.2. Instructies uit het controlehandboek van het Bureau Interne Accoun-
tant. Deze instructies hebben betrekking op het onderzoek naar de kosten 
van duurzame activa en de totstandkoming van de Kapitaal lnvesteringsbud-
getten. 

a.3. De aanvraag voor een Kapitaal Investering voor de uitbreiding van 
het vrachtgebouwvan 28 maart 1969 van F. O. Kielman conform a.1 en a.2. 

a.4. De te dezen betrekking hebbende delen uit de notulen van de lnveste-
ringscommissie (1969 t/m 1971), alsmede de goedkeuring van dezecommis-
sie voor de investering bij brief van 5 juni 1969 (de goedkeuring betrof het 
aangevraagde bedrag verminderd met $227000);'de goedkeuring van de ln-
vesteringscommissie in de vergadering van 9 december 1970 voor een ver-
hoging van het bedrag met $464925); de goedkeuring van de directie voor 
het totale bedrag (vergadering van 5 februari 1971, de raad van commissa-
rissen (vergadering van 25 februari 1971) en de goedkeuring door de Minis-
ters van Financiën en van Verkeer en Waterstaat (brief van 7 april 1971, nr. 
RLD/EZ/L 16764). 

a.5. Een «Interoffice correspondence» van F. O. Kielman van 14 januari 
1972, waaruit blijkt dat de aanbesteding voor het vrachtgebouw heeft plaats-
gevonden. 

a.6. De offerte van Dember Construction Corporation, aan wie de op-
dracht is gegund, alsmede de offertes van vier andere aannemers. 

a.7. De documentatie betreffende de door Kielman gevraagde en verkre-
gen goedkeuring van het hoofdkantoor voor het afsluiten van het contract 
met Dember. 

a.8. Het contract met Dember van 24 april 1972, waarvoor de toestenv 
ming van het hoofdkantoor is verkregen. 

a.9. Contracten met Dember inzake de bestrating en de installatie van 
dock-levelers. 

b.1. Een intern verslag van het Bureau Centrale Planning en Onderzoek 
van 1 maart 1966 inzake prognoses vracht- en passagiersvervoer. 

b.2. Een rapport van E. Klute, toen employé van de dienst administratie 
ten hoofdkantore, afdeling Organisatie en Bedrijfsonderzoek van 10 januari 
1968, getiteld «Capacity study of air cargo building in New York». 

b.3. Nota nr. 71/55 van 17 maart 1971 van de president-directeur aan de 
raad van commissarissen, gebaseerd op het rapport «Vrachtverkenning 
1970-1980» van januari 1971. (Beide stukken droegen niet tot de beleidsbe-
slissing bij, aangezien de raad van commissarissen op 25 februari 1971 de 
uitbreiding van het vrachtgebouw had goedgekeurd.) 

c.1. Een door de administratie KLM-New York opgemaakt rapport inzake 
«postcalculation Capital Investment Application no. 806289, Expansion car-
go facilities at JFK Airport» van 2 september 1975. 

c.2. Interne correspondentie inzake een melding van J. de Wit dat de af-
schrijvingskosten te laat werden geboekt. 

c.3. Passages met betrekking tot de investering in het vrachtgebouw uit 
het memorandum van 21 december 1974 inzake de balanscontrole per 31 
maart 1974 van de USA (samensteller: J. de Wit). 
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2.2. De procedure van besluitvorming en goedkeuring 

De KLM kent een vaste procedure voor de behandeling van investerings-
aanvragen. Wanneer deze aanvragen de hele procedure hebben doorlopen 
en zijn goedgekeurd, zijn deze investeringen nog onderworpen aan de mi-
nisteriële goedkeuring. De procedure van behandeling is als volgt: 

Voor de aanvraag tot de investering bestaan instructies (zie onder a.1 en 
a.2) en deze aanvraag komt allereerst bij het hoofdkantoor aan de orde in de 
Investeringscommissie. Deze commissie is als volgt samengesteld: ad-
junct-algemeen bedrijfsdirecteur, voorzitter, het hoofd Bureau Financiën, 
het hoofd Bureau Interne Accountant en het hoofd Dienst Administratie. 

Onder meer het Bureau Centrale Planning en Onderzoek van de KLM, dat 
jaarlijks prognoses vaststelt, heeft bij het opstellen van de prognoses een 
belangrijke bijdrage geleverd. Na goedkeuring in de Investeringscommissie 
vindt behandeling en goedkeuring achtereenvolgens plaats: 

- door de NV directie; 
- door de raad van commissarissen. Er wordt op gewezen dat van de 

door het Rijk aangewezen commissarissen er in elk geval twee ambtenaren 
zijn die beschikken over ambtelijke adviezen terzake; 

- door de Ministers van Financiën en van Verkeer en Waterstaat. Deze 
goedkeuring komt in departementaal overleg tot stand en geeft eventueel 
aanleiding tot nader onderzoek. 

2.3. De gegevens omtrent de verwachte vervoersontwikkeling 

Uit de investeringsaanvraag is duidelijk naar voren gekomen, dat de aan 
de uitbreiding van het vrachtgebouw ten grondslag liggende prognoses zijn 
opgesteld in nauwe samenwerking met het Bureau Centrale Planning en 0n-
derzoek van de KLM. Dit bureau houdt zich bezig met het jaarlijks opstellen 
van het Meerjarenplan ten behoeve waarvan prognoses voor alle bedrijfson-
derdelen worden gemaakt. Gezien de prognoses, zoals die golden voor de 
vestiging New York, voorzag de KLM de noodzaak tot een circa verdubbeling 
van de voor vracht beschikbare ruimten. 

2.4. De aanbesteding en de bouwkosten 

Wat het vrachtgebouw betreft heeft een openbare aanbesteding plaatsge-
vonden (zie onder a.5 en a.6). Dember Construction Corporation bleek de 
laagste bieder te zijn, waardoor Dember de opdracht kreeg. Het verschil tus-
sen de oorspronkelijke offerte van Dember en het uiteindelijke contract kan 
als volgt worden verklaard. Boven de offerte d.d. 28 december 1971 is in het 
contract d.d. 24 april 1972 een afkooprisico begrepen, bestaande uit: 

- verandering van eisen van de luchthavenautoriteiten; 
- eventueel «standby»-onderhoud en overwerk veroorzaakt door de La-

bor Unions; 
- prijsverhogingen in verband met verlate ondertekening van het contract 

ten gevolge van veranderde eisen van de Port of New York Authority; 
- een extra verzekering in verband met hetzelfde. 

Daarenboven werden contracten gesloten voor bestrating ad US 
$ 200 475 en voor dock-levelers-installatie ad $ 12 650. 

De totale som aan afgesloten contracten beliep hiermee USS 2 302 125 
Betaald werd in totaal USS 3 212 890 

zodat meer werd betaald dan gecontracteerd USS 910 765 

Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd. 

Volgens opgave aan «change orders» (afwijkingen van contract) 

Ten behoeve van een uitgebreidere sprinklerinstallatie S 75 988 
Overige kleinere afwi|kingen S 27 762 
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Betaalde bedragen voor niet in de contracten opgenomen werkzaamheden 

Afscheidingen $ 905 
honorarium architect $ 280 795 
Verrichte studies $ 63 520 
Blast fence S 8 400 
Mechanisch systeem S 288 230 
Inventaris $ 79 800 
Verhuizing S 16 250 
Testen opzichter Port of New York Ai j thon ty $ 28 555 
Overige werkzaamheden $ 23 460 

$ 893 665 

Afwijkingen ten opzichte van contractprijzen 

Deklaag op platform waarvan de noodzaak 
pas later bleek $ 16 500 
Lagere bewakingskosten $ 1 150 
Duurdere dock-levelerinstallatie 
(niet nader onderzocht) S 1 750 

Totaal S 910 765. 

Voor de verklaring van deze posten zijn de nacalculatie (zie onder c.1) en 
de stukken betreffende de balanscontrole (zie onder c.3) geraadpleegd. Aan-
gezien deze stukken niet geheel parallel lopen, kon een aantal details nog 
niet volledig worden gereconstrueerd. Hetzelfde geldt voor de hoogte van 
het architectenhonorarium waarvoor volgens de voor de balanscontrole ge-
bruikte gegevens een lager bedrag gerechtvaardigd zou zijn. Deze punten 
zullen volledigheidshalve alsnog worden nagegaan. 

2.5. Controle op de uitvoering 

a. Bouwkundig toezicht 
Opgemerkt wordt, dat zowel bij de totstandkoming van het investerings-

voorstel als bij de technische controle de afdeling Gebouwen van de KLM op 
Schiphol, in het bijzonder het hoofd van deze afdeling ir. G. J. Pikaar, archi-
tect BNA, nauw betrokken is geweest, terwijl voor het geregeld toezicht ter 
plaatse bovendien nog een speciale technische kracht was aangesteld. 

b. Nacalculatie 
Door de vestiging New York is met betrekking tot de kosten van het vracht-

gebouw een nacalculatie verricht welke onder meer werd gepresenteerd aan 
het hoofdkantoor van de KLM; vanuit het bedrijf heeft deze nacalculatie 
geen aanleiding tot kritiek gegeven. Naar aanleiding van door de heer De 
Wit geuite bezwaren werd hem door het Hoofd Bureau Interne Accountant 
verzocht hierover te rapporteren. Bewijzen van door de heer De Wit naar vo-
ren gebrachte punten van kritische aard werden echter blijkens gegevens 
van de KLM onvoldoende bevonden en onzorgvuldigheid in zijn rapportage 
is aanleiding geweest voor het Hoofd Bureau Interne Accountant om in over-
leg met de externe accountant niet tot het uitbrengen van een rapport aan de 
directie over te gaan. Kritische punten uit het concept-rapport zijn wel met 
de controller (hoofd van de administratie) van de KLM besproken. 

c. Afschrijvingskosten 
Eén der uitspraken van De Wit inzake de investeringen is, dat de afschrij-

vingskosten te laat door de KLM-administratie in de USA werden geboekt in 
een poging de slechte investering te verhullen. Juist aan de melding van de 
te late ingangsdaum van de afschrijvingen is aandacht geschonken. In het 
totaal van de afschrijvingskosten van het KLM-concern is een correctie uit 
dien hoofde wel gemaakt. Alleen de op 10 juni 1974 door De Wit gevraagde 
tweede correctie kon niet meer worden aangebracht, omdat de jaarcijfers 
reeds waren vastgesteld. 
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2.6. Conclusie 

Aan de hand van de gegevens, die het onderzoek heeft opgeleverd, kan 
worden geconcludeerd dat de wijze van behandeling van de investering, zo-
wel binnen de KLM als daarbuiten, alle waarborgen voor een objectieve be-
sluitvorming bevat die redelijkerwijs kunnen worden verlangd. Van enige 
onjuiste beïnvloeding van de besluiten is niets gebleken. De omstandigheid 
dat de aanvankelijke vervoersverwachtingen te hoog zijn gebleken, is te ver-
klaren uit de veranderde omstandigheden, in het bijzonder de oliecrisis van 
1973. De bedoelde verwachtingen mochten oorspronkelijk als realistisch 
worden beschouwd. 

3. Uitbreiding passagiersruimte 

3.1. Gegevens 

Onderzocht zijn naast de relevante gegevens in III.2.1 de volgende gege-
vens (verwezen wordt naar de in III.1 gestelde vragen): 

a.10. «Letter of intent» van 25 april 1968 van de Port of New York Authori-
ty aan Kielman, waarin wordt verzocht in te stemmen met uitbreidingen van 
verschillende stationsgebouwen. (Port of New York Authority is eigenaar 
daarvan, delen worden verhuurd aan luchtvaartmaatschappijen.) 

a.11. Rapport BG 268 van 11 juni 1969 van Organisatie- en Bedrijfsonder-
zoek van de Dienst Administratie ten hoofdkantore, opgesteld door P. Gal-
jaart op verzoek van de gebiedsleider USA ten einde de nodige informatie te 
verkrijgen inzake de wijziging van de JFK-KLM-gebouwen aan de Oostzijde 
in de naaste toekomst. 

a.12. De aanvraag voor een Kapitaal Investering voor de uitbreiding van 
de passagiersruimte van 9 juli 1970 van F. O. Kielman conform 2.1.a.1 en 
2.1.a.2. 

a.13. De ten deze betrekking hebbende delen uit de notulen van de lnves-
teringscommissie (1970 t/m 1971), alsmede de goedkeuringvan deze com-
missie (vergadering van 9 december 1970), de goedkeuring van de directie, 
de raad van commissarissen en de ministeriële goedkeuring (zie onder 
2.1.a.4). 

a.14. Correspondentie inzake het feit dat geen openbare aanbesteding 
zou plaatsvinden van het hoofd Afdeling Gebouwen. 

a.15. Het contract met Dember van 28 september 1971. 
a.16. De aanvraag voor een Kapitaal Investering terzake van de vergoe-

ding aan Alitalia van de van haar overgenomen ruimte van 13 april 1972. 
c.4. Een door de administratie KLM-New York opgemaakt rapport inzake 

«postcalculation capital Investment no. 092301 JFK passenger terminal 
alterations» van 2 augustus 1974. 

3.2. De procedure van besluitvorming en goedkeuring 

Deze procedure is identiek aan die voor het vrachtgebouw. Verwezen 
wordt naar III.2.3. 

3.3. Feitelijke gang van zaken betreffende de uitbreiding van de passagiers-
ruimte 

De consequenties van het ondertekenen van de «letter of intent» (zie on-
der a.10) zijn geweest, dat de KLM (evenals andere maatschappijen) het in 
eigen gebruik zijnde deel van de van de Port of New York Authority gehuur-
de ruimte moest uitbreiden. De verbouwing omvatte een uitbreiding in de 
breedte (vroegere Alitaliaruimte) en in de hoogte, namelijk de toevoeging 
van een derde bouwlaag (aanvankelijk was daar slechts een kantoorruimte 
met verspringende daklijn). 
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De begane grond- en eerste verdiepinguitbreiding vormen geen discussie-
punt. De derde bouwlaag was punt van discussie. In het onder a.11 vermel-
de rapport wordt wel van de noodzaak tot een derde bouwlaag uitgegaan. 
Deze noodzaak werd verdedigd met het argument, dat men daar vertraagde 
passagiers kon opvangen en desgewenst een maaltijd kon geven. Om grote 
aantallen passagiers naar restaurants elders te vervoeren was niet goed-
koop en hield het gevaar van nog grotere vertragingen in. Tevens was het uit 
veiligheidsoogpunt raadzaam passagiers in een eigen wachtruimte te laten 
en niet naar elders te vervoeren. Ten aanzien van de transport" en maaltijd-
kosten verwachtte men aanvankelijk zelfs zo'n besparing, dat daaruit de 
meerkosten van de uitbreiding bestreden zouden kunnen worden. Dit argu-
ment verloor later aan gewicht omdat de omvang van de besparing afhanke-
lijk was van het aantal vertragingen. De omvang van het reizigersvervoer be-
antwoordde voorts ten gevolge van de oliecrisis niet aan de verwachtingen. 
De wens om te voorkomen dat de vertraagde passagiers naar verderaf gele-
gen restaurants zouden moeten worden vervoerd, hetgeen een risico van 
verdere vertraging oplevert, bleef evenwel volledig van kracht. 

3.4. De aanbesteding en de bouwkosten 

Een openbare aanbestedingsprocedure vergt enige tijd. De beschikbare 
tijd was krap, aangezien de verbouwde ruimte nodig was per 1 juni 1972. De 
KLM heeft verklaard, dat, mede aangezien men goede ervaringen met Dem-
ber had (inzake het vrachtgebouw), er geen openbare aanbesteding is ge-
weest en geen onderhandse offertes zijn gevraagd. Het contract met Dem-
ber (zie onder a.15) is op 28 september 1971 gesloten, hetgeen tot de gestel-
de uiterste datum (1 juni 1972) nog weinig tijd overliet. Het Hoofd van de ge-
bouwendienst van de KLM was en is nog van mening, dat er goede redenen 
waren een «negotiated» contract af te sluiten. De beslissing een «negotiated» 
contract af te sluiten is door de Investeringscommissie goedgekeurd. 

3.5. De controle op de uitvoering 

Uit het onder c.4 genoemde rapport inzake de nacalculatie blijkt, dat de uit-
eindelijke bouwkosten $ 200 000 minder bedroegen dan de goedgekeurde 
Kapitaal Investeringen (zie onder a.12 en a.16). 

3.6. Conclusie 

De conclusie ten aanzien van de uitbreiding van de passagiersruimte is ge-
lijk aan die betreffende het vrachtgebouw. De enige afwijkende omstandig-
heid, t.w. dat in dit geval een onderhandse aanbesteding heeft plaatsgevon-
den, geeft geen aanleiding tot kritiek. Gezien de beschikbare tijd en de aard 
van het project moet deze procedure normaal worden genoemd. Het toe-
zicht op de uitvoering door deskundigen van de KLM, zowel in bouwkundig 
als in financieel opzicht, mag bovendien adequaat worden geacht. 

IV. DE REISFACILITEITEN VOOR Z.H. PRINS ASCHWIN 

1. Inleiding 

Het onderzoek was gericht op de beantwoording van de volgende vragen: 
a. welke faciliteiten zijn verleend en welk gebruik is daarvan gemaakt? 
b. welk beleid voor en welke controle op de verlening van reisfaciliteiten 

bestaat er bij de KLM? 
c. geeft de beantwoording van de voorgaande vragen aanleiding tot de 

vrees dat daaruit nadelen voor de onderneming of voor het algemeen be-
lang zijn voortgevloeid in een omvang die nadere maatregelen zouden wet-
tigen? 
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2. Het beleid ten aanzien van de verlening van faciliteiten 

Blijkens een verklar ing van de KLM is het u i tgangspunt bij de toekenning 
van vervoersfaci l i tei ten, dat dergeli jk vervoer in beginsel niet leidt tot der-
v ing van inkomsten en derhalve niet ten detr imente van de resultaten ge-
schiedt. Buiten het vr i j vervoer op basis van «government orders» maken 
lATA-bepal ingen, die overigens ui tgebreider zijn dan die welke de KLM toe-
past (zie lATA-resolutie 200), het mogel i jk dat de KLM op zogenaamde ope-
ningsvluchten aan relaties gratis vl iegt ickets verschaft. Dit is toegestaan als 
het een nieuwe route betreft, of een nieuwe landingsplaats op een bestaan-
de route, of het inzetten van een n ieuw v l iegtu igtype op een bestaande rou-
te. Voor deze openingsvluchten heeft de KLM in de loop der jaren vo lkomen 
rechtmat ig een aantal personen u i tgenodigd die kunnen val len onder de 
aanduid ing «polit ici en andere gezagsdragers». Van hun aanwezigheid 
word t dan vaak gebruik gemaakt voor het af leggen van bezoeken aan bui-
tenlandse autor i tei ten, Kamers van Koophandel e.d., ter bevorder ing van de 
luchtvaartpol i t ieke en commercië le 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 n ieuw 
produkt, een belangri jke vl iegtuigfabr iek en vl iegvelden in de Nederlandse 
regio's. 

Voorts worden door de KLM volgens mededel ing reisfacil i teiten verstrekt 
a. als daar duidel i jk meetbare commercië le belangen van de KLM mee 

worden gediend. Voor deze faci l i teiten is steeds de goedkeur ing vereist van 
de KLM-direct ie of de algemeen bedri j fsdirecteur. 

b. als een lid van de KLM-direct ie om hem moverende redenen hiertoe 
besluit. Het kan gaan om het KLM-belang in algemene zin, honorer ing van in 
het verleden gedane toezeggingen of andere uitzonderl i jke geval len. Ter i l-
lustratie diene, dat bli jkens opgave van de de KLM in het boekjaar 1975/1976 
131, in 1976/1977 94 en in 1977/1978 112 vl iegbi l jet ten op deze basis zijn ver-
strekt. Een enkele pol i t icus en ambtenaren bli jken op deze lijst voor te ko-
men . 

3. De omvang van de verleende faciliteiten aan Prins Aschwin 

Gebleken is, dat in 1951 of 1952 de Directie van de KLM reisfaci l i teiten 
heeft toegezegd ten behoeve van Prins Aschwin , zijn v r o u w en hun twee kin-
deren op het traject New York -Amste rdam-Europa v.v. Deze faci l i tei ten 
werden beperkt tot één reis per jaar. Daarnaast reisde Prins Aschwin in 1954 
in opdracht van het Metropol i tan Museum in New York tegen betal ing met 
de KLM. De interne accountant van de KLM heeft verklaard dat in de periode 
1972 t /m 1976 vl iegbi l jetten werden verstrekt volgens bovengenoemde toe-
zegging voor een nominale waarde van ru im $ 27 500. Aan de hand van de 
geldende tarieven in deze periode kan worden berekend dat dit bedrag glo-
baal overeenkomt met de ver leende faci l i teiten. 

4. Verrekening van bijzondere faciliteiten 

De tegenwaarde van de verstrekte bi l jetten werd , laatstelijk over de peri-
ode 1972 t /m 1976 ten belope van $ 2 7 500, in de boekhouding vereffend 
door overmaking van het bedrag naar de vest ig ing te New York. Deze gang 
van zaken was noodzakelijk omdat de ver lening van de facil i teiten niet ge-
heel in overeenstemming was met de lATA-resolut ie 200. Gebleken is dat de 
middelen die hiervoor worden gebruikt , afkomst ig zijn van een afzonderli jke 
bankrekening van de KLM. Op de hiermede gemoeide fondsen word t door 
de interne accountant afzonderli jk controle u i tgeoefend; jaarli jks word t 
daarover rapport uitgebracht aan de directie. Door de externe accountants 
word t de president-commissaris elk jaar ingelicht omtrent de hoogte van het 
bedrag en de wijze waarop dit in de jaarstukken is verwerkt. Deze informat ie 
staat ook ter beschikking van de Centrale Accountantsdienst van het Rijk. 
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5. Conclusie 

Een beoordeling van deze kwestie dient o.i. uit te gaan van de volgende 
overwegingen: 

- de KLM draagt een eigen verantwoordelijkheid voor beslissingen als de 
onderhavige, waarin de overheid in beginsel niet dient te treden. Het toe-
zicht op de toelaatbaarheid van handelingen dient in eerste instantie vol-
gens de normale daarvoor binnen en buiten de onderneming geldende re-
gels plaats te vinden. 

- de vraag of de hier besproken kwestie nog aan andere maatstaven moet 
worden getoetst dan die voor de bedrijfsvoering binnen de onderneming 
gelden, moet primair worden bezien in het licht van de opvattingen die daar-
omtrent ten tijde van de verlening van de faciliteiten heersten. 

- een eventueel oordeel van de overheid over deze kwestie kan slechts 
wenselijk zijn indien van een grove overschrijding van algemeen aanvaarde 
opvattingen van betamelijkheid is gebleken. 

Aan de hand van de bevindingen van het onderzoek kan het volgende 
worden vastgesteld. 

1e. De KLM kent een zorgvuldige procedure voor de toekenning van facili-
teiten als de onderhavige, die een oncontroleerbare ontwikkeling uitsluit. 

2e. Van schade voor de onderneming ten gevolge van de verlening van 
de faciliteiten is niet gebleken. 

In het onderhavige onderzoek is niet verder op deze zaak ingegaan. De fa-
ciliteiten zoals ze werden verleend waren deels conform de desbetreffende 
lATA-bepalingen. Voor zover ze daarbuiten vielen, kan worden opgemerkt dat 
zij, gegeven de beperkte omvang ervan, geheel tot de verantwoordelijkheid 
van de KLM-directie kunnen worden gerekend. Nu de openbare mening de 
laatste jaren gevoeliger is geworden voor de verlening van gunsten door het 
bedrijfsleven, zou het overweging verdienen het ondernemingsbeleid ter za-
ke nog eens zorgvuldig te bezien om te voorkomen dat de verlening van faci-
liteiten een negatieve uitwerking op de reputatie van de onderneming zowel 
als van de betrokkene zou kunnen hebben. 

V. DE KWESTIE DEE TRAVEL AGENCY INC. EN CONTINTENTAL ROYAL 
SERVIES INC. (CRS) 

1. Inleiding 

Aanleiding tot het onderzoek over dit onderwerp was een geheime, interne 
notitie dd. 29 augustus 1973 van het hoofd van het Bureau Interne Accoun-
tant van de KLM, die door de heer J. de Wit in de openbaarheid is ge-
bracht. Deze notitie werd opgesteld naar aanleiding van de onbevredigende 
resultaten die met de reisorganisatie Dee Travel Agency en Continental Roy-
al Services werden geboekt. Het onderzoek was, gegeven de beperkte opzet 
en tijd, uitsluitend gericht op beantwoording van de vraag of het beleid van 
de KLM in deze kwestie aanleiding heeft kunnen geven tot een zodanige 
schade aan de belangen van de onderneming of de goede naam dat de over-
heid, hetzij als aandeelhoudster, hetzij uit een oogpunt van algemeen be-
lang, verdere stappen zou moeten overwegen. 

2. De feitelijke gang van zaken 

In 1969 besloot de eigenaar van het bestaande reisbureau Dee Travel 
Agency Inc. zich terug te trekken en het reisbureau te verkopen. De KLM had 
via dit reisbureau een waardevolle toegang tot de Israëlische markt en wen-
ste deze niet te verliezen. Volgens de bestaande voorschriften in de Verenig-
de Staten was het de KLM als luchtvaartmaatschappij niet toegestaan een 
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rechtstreeks belang in een reisorganisatie te nemen. Daarop is gezocht naar 
een constructie die aan het KLM-belang tegemoet kwam, doch die in over-
eenstemming met de voorschriften was. Daartoe nam de New Yorkse advo-
catenfirma Fellner & Rovins, die voor de KLM reeds hoofdzakelijk arbeids-
rechtelijke kwesties behandelde, Dee Travel in 1970 over, waarbij de KLM de 
financiële middelen verschafte. Dit geschiedde door middel van een lening, 
groot $ 200 000 aan het bestaande reisbureau Continental Royal Services 
Inc., dat in 1967 op verzoek van en met financiering door de KLM was opge-
richt met als oprichters-aandeelhouders Fellner & Rovins. De vennoot-
schapsrechtelijke en financiële regelingen werden door functionarissen van 
het Hoofdkantoor van de KLM getroffen. De zakelijke resultaten van beide 
organisaties bleken al spoedig ernstig tegen te vallen. 

Wat Dee Travel betreft, leidde dit in 1973 tot een situatie waarin het 
reisbureau bepaalde schulden niet meer kon voldoen. In plaats van een fail-
Iissement te aanvaarden, heeft de KLM meegewerkt aan een schikking met 
de crediteuren. Dee Travel hield op te bestaan. 

Continental Royal Services Inc. bestreek een andere markt dan Dee Travel. 
Het was opgericht als touroperator voor de verkoop van «inclusive tours» 
waarvan het vlieggedeelte vooral door de KLM werd verzorgd. Als niet-
luchtvaartmaatschappij had CRS ook een grotere commerciële vrijheid bij 
voorbeeld ten aanzien van commissies e.d. 

In 1973 moest worden vastgesteld dat CRS een verliesgevende zaak zou 
blijven. Met potentiële belangstellenden zijn toen onderhandelingen ge-
voerd, die aanvankelijk geen resultaat opleverden. Uiteindelijk toonde de 
Compass Club Inc., een onderdeel van een grotere organisatie die zijn belan-
gen in de reiswereld wenste uitte breiden, concrete belangstelling. In 1974 
werden de aandelen van Continental Royal Services aan Compass Club over-
gedragen. Door de KLM is een zakelijke relatie met CRS Compass Club nage-
streefd; hierover zijn door de general manager van de KLM in de USA, de 
heer F. O. Kielman, pogingen in het werk gesteld. Doordat de groep in moei-
lijkheden kwam - de voornaamste persoon mr. John T. Stone werd tot ge-
vangenisstraf veroordeeld - heeft die niet tot resultaten geleid. 

3. Bevindingen 

1. In het onderzoek is duidelijk geworden dat het hoofdkantoor van de 
KLM met de situatie rondom de beide reisbureau s op de hoogte was. In de 
aanvangsfase zijn de vereiste regelingen vanuit het hoofdkantoor getroffen. 
Toen de zakelijke ontwikkeling teleurstellend bleek, is daarnaar een onder-
zoek ingesteld en in de afwikkeling heeft het hoofdkantoor eveneens een rol 
gespeeld. 

2. De gekozen constructie was niet uitzonderlijk. Ook elders in de wereld 
is het niet ongebruikelijk met inschakeling van vertrouwenspersonen (ban-
ken, advocaten) een opzet te bereiken die niet in strijd komt met de voor-
schriften. 

3. De beide reisbureaus opereerden zelfstandig. Zij werkten ook voor an-
deren dan de KLM. Niet is gebleken dat de beschikbaarstelling van de finan-
ciële middelen in de dagelijkse bedrijfsvoering een rol speelde. Wel mag 
worden aangenomen dat de KLM als belangrijke zakelijke partner invloed 
kon uitoefenen op de gang van zaken. In de eindfase heeft de KLM zowel de 
liquidatie van Dee Travel als de overdracht van Continental Royal Services 
geregeld. 

4. De lening van $ 200 000 die de KLM aan CRS verschafte voor de aan-
koop van Dee Travel Inc. (zie onder 3) moet worden beschouwd als een 
vorm van kapitaalverstrekking groter dan f 500 000 aan andere dan dochter-
ondernemingen. Krachtens de Garantie-overeenkomst, waarbij de staat 
goedkeuring moet verlenen voor deelnemingen die f 500 000 te boven gaan, 
had de KLM hiervoor ministeriële goedkeuring moeten aanvragen. Dit is niet 
gebeurd. De KLM erkent dit; zij heeft verklaard niet tijdig te hebben onder-
kend dat hier sprake was van een vorm van kapitaalverstrekking en niet van 
een kortlopende lening. 
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5. Van enige laakbare bemoeienis van de general manager van de KLM in 
de Verenigde Staten, de heer F. O. Kielman, met Continental Royal Services, 
nadat deze betrokken was geraakt in de deconfiture van Compass Club Inc., 
is niet gebleken. Zulks in tegenstelling tot wat is gesuggereerd in publikaties. 

Ten overvloede is het Department of Justice van de staat Wisconsin, dat 
het onderzoek in de strafzaak tegen Compass Club heeft ingesteld, verzocht 
het relevante materiaal van dit onderzoek ter beschikking te stellen. Aard en 
omvang van dit materiaal maken het noodzakelijk dit ter plaatse te raadple-
gen. Zulks kon niet voor het voltooien van dit rapport zijn beslag krijgen. 
Over de bevindingen dienaangaande zal nog afzonderlijk worden gerappor-
teerd. Wel kan uit mondelinge mededelingen van de heer Herbert L. Kru-
sche, director, Organized Crime Bureau van het Department of Justice, wor-
den afgeleid dat er geen aanleiding is tot verdenking van ongeoorloofd ge-
drag van de heer Kielman. 

4. Conclusie 

Het onderzoek heeft geen grond opgeleverd voor het vermoeden dat het 
beleid van de KLM in deze kwestie schade voor de onderneming of het alge-
meen belang heeft medegebracht die optreden van de overheid zou verei-
sen. De stichting van bedrijven die de KLM toegang tot bepaalde markten in 
de Verenigde Staten moeten verschaffen, met inbegrip van de rechtmatig-
heid der gekozen constructie en het risico van een commerciële mislukking, 
moeten worden geacht tot de normale verantwoordelijkheid van de leiding 
van de onderneming te behoren. Aangezien het aannemelijk wordt geacht 
dat de belangrijke rol van de KLM ten opzichte van de beide reisbureaus 
haar een invloed op de bedrijfsvoering daarvan gaf, kan de vraag rijzen of 
deze steeds in het belang van de onderneming is uitgeoefend en of een vol-
doende onderscheid met privébelangen is gehandhaafd. Hierop wordt in het 
volgende hoofdstuk ingegaan. Het ontbreken van de vereiste ministeriële 
goedkeuring op de lening aan Continental Royal Services Inc. is een onjuist-
heid die door de KLM wordt erkend. Door de liquidatie van de betrokken be-
drijven is de vraag niet actueel meer. 

VI. VERMENGING VAN PARTICULIERE EN ZAKELIJKE BELANGEN 

1. Inleiding 

In publikaties is gesuggereerd dat personeelsleden van de KLM in staat 
zouden zijn geweest hun particuliere belangen te bevorderen door gebruik 
te maken van de invloed die zij uit hoofde van hun functie bij de KLM konden 
uitoefenen. Voor zover kon worden nagegaan, kunnen deze beschuldigin-
gen slechts betrekking hebben op de general manager van de KLM in de Ver-
enigde Staten, de heer F. O. Kielman. Het onderzoek is er, binnen de gestel-
de grenzen, op gericht geweest na te gaan 

- of er een mogelijkheid van vermenging van particuliere en onderne-
mingsbelangen is geweest die had kunnen resulteren in ernstige schade aan 
Nederlandse belangen; 

- of er aanwijzingen zijn dat zulk een schade zich daadwerkelijk heeft 
voorgedaan; 

- welk beleid de KLM in deze aangelegenheid heeft gevoerd. 

2. De feiten 

In 1971 heeft de heer Kielman aan de desbetreffende afdeling van het 
hoofdkantoor van de KLM gevraagd of de KLM belangstelling had te partici-
peren in het Hotel Bonaire op het eiland Bonaire (Nederlandse Antillen). 
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Naar verluidt ging het initiatief voor dit plan uit van de heer L. D. Gerharts, 
die, als eigenaar van de Bonaire Trading Company, onder andere agent van 
de KLM op Bonaire was. Dit hotel verkeerde in staat van faillissement en de 
curator wenste het van de hand te doen. De KLM wilde in die tijd evenwel 
eerder haar belangen in hotels verminderen dan uitbreiden, los van het feit 
dat zij niet geïnteresseerd is in betrekkelijk kleine hotels zoals het Hotel Bo-
naire. Gebleken is, dat de heer Kielman hierna met de heer Warren Kraemer, 
die hij kende uit de periode dat deze «consultant» van de KLM was geweest, 
over de mogelijkheid van overneming heeft gesproken. Een groep individu-
ele investeerders, waaronder de heer Kielman, werd bereid gevonden finan-
cieel in het Hotel Bonaire deel te nemen. In april/mei 1972 zouden de aan-
deelhouders$ 120 000 op hun aandelen hebben gestort; het hotel werd ge-
kocht in oktober 1973. De heer Kielman heeft uitdrukkelijk aan de KLM ver-
klaard, dat zijn activiteiten beperkt zijn gebleven tot het privé nemen van een 
minderheidsbelang in het aandelenkapitaal en het verstrekken van persoon-
lijke leningen respectievelijk garanties. Hij heeft geen enkele functie bij de 
exploitatie van het hotel vervuld. Gebleken is voorts dat de Continental Royal 
Services Inc., de in het voorgaande besproken reisorganisatie waarbij de 
KLM nauw betrokken was, tevens generaal agent voor het Hotel Bonaire 
was. 

3. Bevindingen 

Het enige punt waar een aanraking van particuliere en ondernemingsbe-
langen kon worden vastgesteld, betrof het Hotel Bonaire. Een eventuele na-
delige beïnvloeding van de KLM-belangen had tot uiting moeten komen in 
een ander bedrijfsbeleid van de KLM dan zij uit strikt ondernemingsbelang 
zou hebben gevolgd. Ten einde te kunnen nagaan of daarvoor aanwijzingen 
bestaan is aan de KLM een opgave gevraagd van de reclamecampagnes die 
zij in de relevante periode voor het toerisme naar de Nederlandse Antillen 
heeft gevoerd. Volgens deze opgave worden deze campagnes sedert vele ja-
ren in samenwerking met de meest belanghebbenden gevoerd. In 
1972-1974 werden de volgende uitgaven gedaan: 

1972 1973 1974 

S 100 000 S 100 000 S 100 000 
50 000 50 000 69 500 
25 000 25 000 25 000 

14 000 

S 175 000 $ 175 000 S 208 500 

S 1 472 
862 

2 100 3 000 

$ 175 000 S 179 434 $ 211500 

Uit deze opstelling blijkt dat geen extra reclamekosten zijn gemaakt. Er zijn 
geen kosten gemaakt specifiek voor Bonaire of het Bonaire Hotel. Ook ove-
rigens zijn geen aanwijzingen verkregen dat er een onzuivere invloed op het 
ondernemingsbeleid zou zijn uitgeoefend. Evenmin kon enige bevestiging 
worden gevonden voor de bewering dat door Continental Royal Services 
Inc. ten onrechte bedragen zouden zijn vastgehouden die verschuldigd zou-
den zijn geweest aan Hotel Bonaire. Zulks wordt ook weinig logisch geacht 
vanuit de zienswijze dat de heer Kielman als financieel belanghebbende in 
het hotel tevens grote invloed had op Continental Royal Services inc. Ware 
dit het geval geweest, dan zou een prompte betaling meer voor de hand 
hebben gelegen. Wel moet worden vastgesteld dat de mogelijkheid van 

KLM en A L M gezamenlijk 
Aruba, Bonaire, Curacao 
Aruba Caribbean Hotel 
Curacao Hi l ton Hotel 

KLM tourcampagnes: 
Folder Aqua Spree 
Agent mailing 
Advertenties in Skin Diving 
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beïnvloeding tenminste in theorie aanwezig was en het dientengevolge niet 
eenvoudig was de schijn te vermijden dat daarvan ook gebruik werd ge-
maakt. Dit had kunnen resulteren in een aantasting van de goede naam van 
de KLM. In dit opzicht is gesuggereerd dat dit risico zich met name heeft 
voorgedaan toen de exploitatie van het Hotel Bonaire onbevredigend verliep 
en de heer L. D. Gerharts (agent van de KLM op Bonaire), wiens zoon mana-
ger was van het hotel, zich benadeeld achtte door de eigenaren. 

Uit correspondentie van de heer Gerharts (brief van 20 juli 1978 aan dedi-
rectie van de KLM) is uitdrukkelijk gebleken dat de heer Gerharts zich zeer 
wel realiseerde dat de KLM buiten deze kwestie stond. Niettemin kan dit on-
derscheid wellicht niet in alle gevallen duidelijk worden gemaakt. Van een ri-
sico van nadelige publiciteit moet hier zeker worden gesproken. Vastgesteld 
is dat de directie van de KLM dit in een eerder stadium heeft onderkend. Op 
grond daarvan heeft de plaatsvervangend president-directeur op 23 septem-
ber 1976 met de heer Kielman gesproken en hem erop gewezen dat iedere 
belangenvermenging diende te worden vermeden en ook de schijn daarvan 
niet mocht worden gewekt. 

4. Conclusie 

Uit het onderzoek is komen vast te staan dat de mogelijkheid van vermen-
ging van zakelijke en particuliere belangen in principe aanwezig was. Van 
enige schade aan de belangen van de KLM of andere Nederlandse belangen 
is evenwel niet gebleken. Rekening moet worden gehouden met de omstan-
digheid dat in de Verenigde Staten de opvattingen over de wenselijkheid 
van privé belangen die verband houden met bedrijfsbelangen aanmerkelijk 
verschillen van de Nederlandse. 

Vanuit een Nederlands gezichtspunt moet de mogelijkheid van een ver-
menging die het risico medebrengt dat een onderneming als de KLM, waar-
van het nationale karakter een meer dan gewone nadruk krijgt, in opspraak 
komt, reeds om die reden ongewenst worden geacht. De maatregel die de 
KLM in het onderhavige geval reeds eigener beweging had getroffen, is ade-
quaat. Zij kent evenwel geen algemene regeling voor deze situaties. Het ver-
dient wellicht overweging de opportuniteit van zulk een regeling na te gaan. 

VII. HET ONTSLAG VAN J. DE WIT 

Aangezien de vraag van de rechtmatigheid van het ontslag thans voor de 
rechter ligt, zou het niet juist zijn in dit verband op de details daarvan in te 
gaan. Wel moet worden opgemerkt dat het niet tot de taak van de overheid 
behoort een oordeel te geven over de incidentele beslissingen die binnen de 
onderneming, bij voorbeeld op personeelsgebied, worden genomen. Het 
oordeel daarover dient in beginsel aan de daartoe bevoegde organen bin-
nen en buiten de onderneming te worden overgelaten. Eerst indien het ver-
moeden bestaat dat er in algemene zin sprake zou kunnen zijn van een ern-
stig falen van de leiding van de onderneming, kan optreden van de overheid 
aan de orde komen. Daarvan is niet gebleken. Opgemerkt wordt, dat in de 
pers melding is gemaakt van een eventueel onwettige, door de KLM aange-
boden aanvullende pensioenregeling. Deze regeling is ter sprake gekomen, 
aangezien de heer De Wit in eerste instantie in een proces tegen de KLM de-
ze regeling wilde aanvechten, maar daarvan schijnt te hebben afgezien. Ten 
aanzien van deze aanvullende pensioenregeling zijn de volgende gegevens 
van de KLM ontvangen. 

Aan een groep naar de Verenigde Staten uitgezonden employees, voor 
wie de algemene pensioenregeling voor het Nederlandse grondpersoneel 
gold, is een afwijkende regeling aangeboden. 

Het betrof hier uitgezonden personeelsleden ,die 
a. reeds lange tijd voor de KLM in de Verenigde Staten werkten (gemid-

deld ruim 18''2 jaar); 
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b. tot de oudere leeft i jdsgroep behoorden (gemidde ld 53 jaar); en 
c. niet meer naar een andere KLM-vest ig ing of naar Neder land zouden 

worden overgeplaatst. 

De heer J. de Wit was aanzienli jk jonger dan de jongste van deze groep 
personeelsleden, met veel minder dienstjaren in de VS en had bovendien ge-
ru ime t i jd voor het in werk ing t reden van de regel ing de aanzegging gekre-
gen, dat hij in 1978 naar Neder land zou terugkeren. De regel ing was derhal-
ve niet op hem van toepassing. De KLM is van oordee l , dat de aangeboden 
regeling niet onwet t ig is. 

VIII. SALARISBETALINGEN 

1. Inleiding 

Volgens verkregen in l icht ingen zou de KLM aan s o m m i g e van haar in de 
Verenigde Staten werkzame personeelsleden een deel van het salaris in Ne-
derland ui tbetalen. Hieruit zou een over t red ing van de Amer ikaanse belas-
t ingwetgev ing voor tv loe ien. 

2. Gegevens 

Volgens mededel ing van de KLM worden sinds 1974 aan personeelsleden 
die naar de Verenigde Staten worden ui tgezonden huisvest ingsvergoedin-
gen toegekend ten einde een tegemoetkoming te geven in de hoge kosten 
van het v inden van passende accommodat ie . Deze vergoed ingen worden in 
Nederland ui tbetaald. De vergoeding bedraagt momentee l 80% van de huur-
(waarde) van de won ing voorzover deze een bedrag van 15% van het bruto 
inkomen van de ui tgezonden werknemer te boven gaat, en wo rd t maximaal 
overeen periode van 5 jaar ui tgekeerd. Sinds enkele jaren val len 5 a 10 perso-
neelsleden onder deze regel ing. Voorts wo rden con fo rm met hen gemaakte 
afspraken dan vier personeelsleden die niet onder de h ierboven genoemde 
regeling val len, bepaalde vergoedingen in Neder land ui tbetaald. In beide ge-
vallen gaat het om een totaal bedrag van ongeveer $ 3000 per maand. 

De KLM deelde mede dat zij met haar belast ingadviseurs zou nagaan of zij 
verpl icht is op deze bedragen in de Verenigde Staten belast ing in te houden. 
Zou dit het geval bl i jken te zi jn, dan zal zij h iervoor een regel ing treffen. 

3. Conclusie 

Ervan uitgaande dat deze kwestie overeenkomst ig de geldende voor-
schriften zal worden geregeld, word t geen g rond aanwezig geacht verdere 
stappen te ondernemen. 

IX. ALGEMENE CONCLUSIE 

Van f inanciële onregelmat igheden is in het onderhav ige onderzoek niet 
gebleken. Ook bij het hanteren van ruimere maatstaven voor de beoordel ing 
van het voorhanden materiaal betreffende de KLM-vest ig ing te New York is 
er geen aanleiding voor de conclusie dat een verdergaand onderzoek zou 
moeten worden ingesteld. Wel resulteert het onderzoek in de volgende aan-
bevel ingen 

1 e. De KLM zou steeds met grote zorg dienen na te gaan of leningen aan 
derden als invester ing aan ministeriële goedkeur ing zijn onderworpen 
(hoofdstuk V, 3, onder 4.). 

2e. De KLM dient de ver lening van reisfacil i teiten bui ten de algemene re-
gel ingen ter zake steeds zorgvuld ig te bl i jven overwegen, mede in het licht 
van de zich soms wi jz igende omstandigheden. 
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3e. De KLM zou de opportuniteit dienen te onderzoeken van algemene in-
terne regels ter vermijding van ongewenste vermenging van privé- en onder-
nemingsbelangen. 

4e. De KLM dient voor soortgelijke gevallen in de toekomst vooraf met 
haar belastingadviseurs overleg te plegen inzake de toekenning van bepaal-
de vergoedingen aan uitgezonden personeelsleden. 

12 oktober 1978 
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Bijlage AANVULLEND RAPPORT INZAKE DE KWESTIE KLM NEW YORK d d 23 
NOVEMBER 1978 

I. INLEIDING 

In het eerste rapport aan de Staatssecretaris is op blz. 5 vermeld , dat een 
aantal detai ls ten aanzien van de bouwkosten van het v rachtgebouw op 
John F. Kennedy Ai rpor t te New York nog niet vol ledig konden worden gere-
construeerd en dat hierover nog nader gerapporteerd zou worden . De belang-
ri jkste onderdelen vormden de meerkosten en het archi tectenhonorar ium. 
Het nader onderzoek dat d ienaangaande is gehouden was gebaseerd op de 
overweg ing , dat door de hoeveelheid aan gegevens en de ger ichtheid van 
het onderwerp binnen de t i jd waar in het eerste rapport is ui tgebracht geen 
verantwoorde opstel l ing van fei ten gegeven kon worden . Nader overleg 
heeft geresulteerd in de onderhavige aanvul l ing op het rapport . 

II. UITBREIDING VRACHTGEBOUW 

1. Gegevens 

Nader onderzocht zijn de vo lgende gegevens: 
a. correspondent ie, contracten e.d. betreffende de «change-orders» (af-

w i jk ingen van de contracten). 
b. het contract tussen de KLM en de architect van 23 januar i 1968. 
c. de door de architect gegeven omschr i jv ing van het uit te voeren werk 

(ui tbreiding aan de westzi jde van het vrachtgebouw). 
d. een aanvul l ing op het onder c genoemde bestek. 

2. De meerkosten 

Op blz. 5 van het eerste rapport wo rd t een specificatie gegeven van het be-
drag dat boven de gecontracteerde prijzen werd betaald. Aanvu l lend op de 
opgave aan «change-orders» kan het volgende worden ve rme ld : 

Afwi jk ingen van de gesloten contracten: 

Sprinklerinstallatie S 73 795 
Overschrijding contract Sprinkler S 2 193 
Carpentry, miscellaneous specialities 
Doors, hardware S 11 640 
Grondwerk, etc. S 4 042 
Parapet, facia, soffit S 3 380 
Loodgieterswerk S 3 000 
Overhead en winst S 5 700 

Totaal aan «change-orders» $ 103 750 

Opgemerkt wordt , dat over de afwi jk ingen van de contracten door het kan-
toor te New York werd beslist en dat er in verband met de t i jd waarbinnen 
over deze afwi jk ingen besloten moest worden ten einde vert ragingen in de 
b o u w te voorkomen geen officiële kapitaal investeringsaanvraag is inge-
d iend. Deze procedure was gerechtvaardigd omdat het g ing o m kleinere 
posten. Verantwoordel i jk voor de akkoordverklar ing van deze afwi jk ingen 
was de in het eerste rapport op blz. 6 onder 2.5.a genoemde technische 
kracht, die als onafhankeli jk persoon speciaal door het hoofd Afdel ing Ge-
bouwen van de KLM voor het toezicht ter plaatse was aangesteld. Een uit-
zonder ing is gemaakt voor de overschr i jd ing van de kosten voor de Sprinkler-
installatie. Gezien de grootte van deze overschri jding is deze apart door 
technici op het hoofdkantoor behandeld. 
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Sprinklerinstallatie 
Ten gevolge van veranderde eisen van de Port of New York Authority om 

de hoogte van de uitbreiding van het vrachtgebouw te verhogen van 27 naar 
32 voet moest om aan brandverzekeringseisen te kunnen voldoen de Sprin-
klerinstallatie volledig worden herzien. De uitbreiding van de Sprinklerinstal-
latie, die hiervan het gevolg was, viel niet onder het contract dat met Dem-
ber was afgesloten; het was niet onder de afkoop risico (zie eerste rapport 
blz. 4) te brengen die in het contract was opgenomen. Volgens mededeling 
zijdens de KLM is hier uitgebreid over onderhandeld. 

3. Overige kwesties 

Naast de bovengenoemde overschrijding van de contracten ad $ 103 750 
ten gevolge van «change-orders» is op blz. 5 van het eerste rapport een 
overzicht gegeven van de betaalde bedragen voor niet in contracten opge-
nomen werkzaamheden. De twee grote posten die toelichting behoeven zijn 
het architectenhonorarium + studies en het mechanisch afhandelingssys-
teem. Ten aanzien van dit laatste is het volgende gebleken. 

3.1. Afhandelingssysteem 

In de kapitaalinvesteringsaanvraag van 28 maart 1969 is voor het mecha-
nisch afhandelingssysteem een bedrag gereserveerd en dit is ook goedge-
keurd. Er is $ 288 230 betaald, terwijl de aanvraag $ 321 000 bedroeg, zodat 
de kosten uiteindelijk $ 32 770 minder bedroege'n dan voor dit onderdeel 
was goedgekeurd. Deze post was niet in het contract met Dember opgeno-
men. 

3.2. Architectenhonorarium 

Volgens contract zou de archtect over de bouwkosten (a) zonder de niet of-
ficieel overeengekomen overschrijdingen 8% verkrijgen als honorarium. 
Daarnaast zijn extra werk op uurbasis (b) en kosten voor niet uitgevoerde 
werken (c) in rekening gebracht. Deze laatste staan evenwel niet in verband 
met de betaalde bouwkosten. Op basis van het contract met de architect en 
de nacalculatie kan het architectenhonorarium als volgt worden berekend: 

a. uitgevoerde bouwwerken op basis van contracten 
gebouw aanneemsom S 2 089 000 
bestrating aanneemsom S 200 475 
lagere bewakingskosten $ 1 1 5 0 -

s 199 325 s 199 325 
dock-levelers aanneemsom $ 12 650 
extra $ 1 750+ 

s 14 400 
change-orders (Sprinkler) $ 73 795 

s 2 376 520 
honorarium a 8% S 190 122 

b. extra werk op uurbasis 
verhoging van 27 naar 32 voet s 21 300 
wijzigingen Sprinklersysteem s 16 100 
wi|ziging N.Y. building code s 13 600 
wi|Ziging bestrating s 15 268 
cargomatic system s 3 141 
wijziging documenten s 9 500 
diversen (vanwege vertraging 
in de bouw; reiskosten) s 1 264 

S 80 173 

c. niet uitgevoerde bouwwerken 
ontwerp fase II (uitbreiding noordz ijde) S 63 520 
blastfence (geschat op 70% van 
S 150 000 a 8%) s 8 400 

c 7 1 Q i n 

Tekeningen K. van Dijk 
(contract van 1 mei 1977) 

Totaal 

S 10 500 

S 352 715 
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III. CONCLUSIE 

In het eerste rapport is geconcludeerd dat de wijze van behandeling van 
de investering, zowel binnen de KLM als daarbuiten, alle waarborgen voor 
een objectieve besluitvorming bevat die redelijkerwijs kunnen worden ver-
lengd. Na uitwerking van een aantal details kan in dit aanvullende rapport 
deze conclusie worden onderschreven. De gevolgde procedure van besluit-
vorming en goedkeuring heeft in het onderhavige onderzoek geen grond op-
geleverd voor het vermoeden dat er van enige onjuiste beïnvloeding van de 
besluiten sprake zou zijn. De vraag of het bedrijf door hardere onderhande-
lingen gunstiger voorwaarden had kunnen bedingen, dient uiteraard binnen 
de onderneming steeds te worden gesteld. Zij komt evenwel niet aan de or-
de in de beoordeling van de gevolgde procedures door de overheid, zolang 
er geen aanwijzingen worden verkregen over ontoelaatbare gebreken. Hier-
van is niets gebleken. 
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