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LIJST VAN VRAGEN TER VOORBEREIDING VAN EEN MONDELING 
OVERLEG 
Vastgesteld 28 november 1978 

De vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat heeft besloten verder 
mondeling overleg te voeren met de Staatssecretaris van Verkeer en Water-
staat over «de kwestie van de KLM-vestiging te New York». Ter voorberei-
ding van dit overleg ontvangt zij gaarne antwoord op de hieronder afgedruk-
te lijst van vragen. 

Van de gelegenheid maakt de commissie gebruik om mee te delen dat zij 
op 7 november de navolgende brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal heeft gezonden. 

«In haar brief van 1 november jl. heeft de Staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat betreffende «de 
kwestie van de KLM in New York» onder andere laten weten: 

«Overeenkomstig een suggestie uit uw commissie ben ik bereid het in een 
enkel geval individueel gebruik maken van gratis vervoerbewijzen door poli-
tici aan de Voorzitter van de Kamer voor te leggen.» 

De commissie heeft besloten in te stemmen met de procedure waarbij de 
Staatssecretaris u deze lijst overhandigt en waarbij u, en u alleen, beziet of 
en hoe daaruit gepubliceerd moet worden. 

De commissie tekent daarbij aan dat zij wel betreurt dat deze weg gevolgd 
moest worden; zij had er de voorkeur aan gegeven zelf de bedoelde lijst te 
ontvangen. 

Wat betreft de lijst die u overhandigd zal worden, gaat de commissie ervan 
uit dat deze niet alleen namen van politici zal bevatten, maar ook - indien 
zich zulke gevallen zouden hebben voorgedaan - van voormalige politici die 
reeds de politiek verlaten hadden toen zij een gratis vervoerbewijs kregen, 
en verder per geval de motivering zal bevatten die de KLM heeft vastgelegd 
bij het besluit een gratis vervoerbewijs te verstrekken. 

Afschrift van deze brief is aan de Staatssecretaris van Verkeer en Water-
staat gezonden.» 

Voorts wil de commissie vermelden dat zij door middel van een bericht in 
de Staatscourant van 22 november 1978 een oproep heeft doen uitgaan haar 
uiterlijk op 5 december 1978 schriftelijk mededelingen toe te zenden over 
«de kwestie van de KLM-vestiging te New York». De ingezonden mededelin-
gen zullen openbaar gemaakt worden door ter inzagelegging. 
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Waar in de onderstaande vragen verwezen wordt naar «het rapport», of 
woorden van soortgelijke strekking gebruikt worden, dan wel bladzijden-
nummers gegeven worden als verwijzing, slaat dit op het interne rapport 
van de Rijksluchtvaartdienst dat aan de Staatssecretaris is uitgebracht in de 
getypte versie. De vertrouwelijkheid van dit rapport is op verzoek van de 
commissie op 23 november opgeheven door de bewindsvrouwe. 

1. Waarom wordt uitsluitend in termen van risico's van nadelige publici-
teit gesproken, en niet over andere schaden aan belangen van de KLM, en 
meer nog van de Nederlandse samenleving? Is het belang van de KLM niet 
tegelijk een belang van de (Nederlandse) samenleving? 

I. Het gevoerde onderzoek 

2. Door welke dienst(en) c.q. ambtenaar is het onderzoek feitelijk verricht? 
3. Is het juist dat de KLM-directie aanvankelijk een onderzoek heeft ontra-

den? Zo ja, waarom? Zo neen, waarom heeft deze directie niet aanstonds na 
het aanspannen van het proces besloten tot een duidelijke publieke verant-
woording of een verantwoording naar personeel, aandeelhouders en/of 
commissarissen? 

4. Welke argumenten hebben de Staatssecretaris ertoe gebracht niet met-
een een onafhankelijk onderzoek in te stellen? 

5. Opgrond van welke overwegingen is besloten af te zien van een meer 
diepgaand extern onderzoek? (Gewezen zij op het ontbreken van een aantal 
gegevens: als voorbeeld de opbouw van het architectenhonorarium voor de 
uitbreiding van de KLM-vestiging (vrachtgebouw en passagiersruimte) in 
New York). 

6. Welke bevoegdheden heeft de Algemene Rekenkamer ten behoeve van 
de KLM en hoe worden die bevoegdheden gebruikt? Is in dit geval de Alge-
mene Rekenkamer door de Regering ingeschakeld, en zo neen, waarom 
niet? 

7. Welk interdepartementaal overleg is in het kader van het onderzoek ge-
voerd? 

8. Waarom is het onderzoek beperkt tot de persberichten, die aan het on-
derzoek zijn toegevoegd? 

9. Hebben ook andere persberichten een rol gespeeld over de vraag hoe 
het onderzoek inhoud moest worden gegeven? 

10. Wie zijn de geïnteresseerden waarvan onder 2 sprake is in de brief van 
13/10/78(15 329, nr.1)? 

11. Zijn in het kader van het onderzoek personen gehoord? Zo ja, wie en 
waarover? Wie zijn met name de informanten bedoeld in de brief van 1 no-
vember 1978? 

12. Hoeveel gesprekken met wie, wanneer en waarover zijn gevoerd met 
(leden van) de directie en (leden van) de raad van commissarissen? 

13. Is informatie ingewonnen bij de externe accountant? 
14. Indien de voorgaande vragen 11 en 12 ontkennend worden beant-

woord: waarom is die informatie niet ingewonnen? 
15. Welke informatie is door de KLM schriftelijk al of niet op verzoek 

van de Staatssecretaris medegedeeld? 
16. Kan deze informatie worden overgelegd? 
17. Welke gegevens heeft de Staatssecretaris aan de KLM verzocht? Wel-

ke gegevens zijn door de KLM overgelegd? 
18. Welke personen hebben namens de Staatssecretaris of de Minister in-

zage gehad van welke gegevens bij de KLM? 
19. Welke redelijke zekerheid heeft de Staatssecretaris dat met het uitge-

voerde onderzoek wordt gerealiseerd dat over de periode tot medio 1977 
niet meer scandaleuze voorvallen zullen worden opgerakeld? 

20. Indien de in vraag 19 bedoelde zekerheid niet kan worden gegeven, 
waarop baseert de Staatssecretaris dan dat verder onderzoek niet nodig is? 
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21. Zijn de artikelen die «De Telegraaf» over de onderhavige aangele-
genheid heeft gepubliceerd juist? Zo neen, op welke punten zijn die artikelen 
niet juist? 

22. Als vraag 21 voor «De Haagse Post» en «Het Vrije Volk». 
23. Is er een verslag van de bespreking tussen de Staatssecretaris en de 

heer De Wit en zo ja, kan dat, eventueel vertrouwelijk, worden overgelegd? 
24. Heeft de Staatssecretaris na haar gesprek met de heer De Wit nog na-

dere documentatie/informatie van hem ontvangen en zo ja, kan deze wor-
den overgelegd? 

II. De positie van de KLM 

25. Kan een overzicht gegeven worden van alle specifieke wettelijke bepa-
lingen welke van toepassing zijn op de KLM, buiten het normale Nederland-
se Vennootschapsrecht? 

26. Welke bepalingen van publiekrechtelijke aard zijn op basis van artikel 
16 van de Luchtvaartwet aan de KLM in het kader van vergunningen opge-
legd? 

27. In hoeverre en op welke punten wijken de onder 23 gevraagde be-
palingen af van die van andere Nederlandse luchtvaartmaatschappijen? 

28. In hoeverre en op welke punten wijken de onder 23 gevraagde bepa-
lingen af van die welke in het algemeen aan buitenlandse maatschappijen 
die een vergunning vragen of hebben worden opgelegd? 

29. Welke bepalingen worden gehanteerd voor nieuwe aanvragen 
a. uit het binnenland 
b. uit het buitenland? 
30. Welk inzicht heeft de Staatssecretaris in de nagestreefde meerjarige 

ontwikkeling van de KLM? 
31. Kan die meerjarige ontwikkeling worden weergegeven? 
32. Welke procedure wordt gevolgd voor het herzien van meerjarige ont-

wikkelingsplannen bij de KLM? 
33. In welke mate en zin worden meerjarige ontwikkelingsplannen voor-

gelegd aan de raad van commissarissen buiten de in artikel 25 van de statu-
ten vermelde verplichtingen? 

34. Op welke wijze bepaalt de KLM de noodzakelijke vliegtuigcapaciteit 
voor haar bedrijfsvoering? 

35. Op welke wijze zijn deze gegevens bekend bij de Regering? 
36. Wordt in de capaciteit uitsluitend voorzien door investeringen? 
37. Is de overeenkomst van leasing er een die aan de Regering en/of de 

raad van commissarissen vooraf wordt voorgelegd? 
38. Is het huren van vliegtuigen op enigerlei wijze gebonden aan goed-

keuring van de Regering of commissarissen? 
39. Waar in de voorgaande vragen sprake is van de Regering of de Minis-

ter als het gaat over de overheidsverantwoordelijkheid voor KLM-aangele-
genheden, wordt daar dan in de praktijk uitsluitend de Minister of Staats-
secretaris van Verkeer en Waterstaat bedoeld of zo mogelijk ook andere le-
den van de Regering? Indien dit laatste het geval is in welke gevallen dan an-
dere leden van de Regering? 

40. Wie vertegenwoordigt de Staat op de vergaderingen van aandeelhou-
ders? 

41. Welke bewindsman of-vrouw beheert formeel dan wel materieel het 
aandelenbezit van de KLM? 

42. Hoe is de waardering van het aandelenbezit in de KLM per 31 decenv 
ber 1977 ad f 727 000000000 in de staatsbalans te specificeren? 

Op grond waarvan is dit bedrag sedert 31 december 1976 met ca. 
f80000000 toegenomen? 

43. Wanneer zal het obligo van f 100000000 nog te storten op de 5% pre-
ferentie aandelen door de KLM benodigd zijn? 

44. Kent de KLM een college van gedelegeerde commissarissen? 
45. Beschikken alle commissarissen over dezelfde informatie? 
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46. Welke aandacht heeft de raad van commissarissen besteed aan de 
persberichten waarnaar het onderzoek van de Staatssecretaris is ingesteld? 

47. Beschikt de raad van commissarissen en de directie over het aan u uit-
gebrachte rapport (niet gedateerd): getiteld Rapport inzake de kwestie KLM-
New York? 

48. Beschikken de door het Rijk aangewezen leden van de raad van com-
missarissen van de KLM uitsluitend over ambachtelijke adviezen? In hoever-
re kunnen genoemde leden van de raad van commissarissen de beleidsvisie 
van de overheid inbrengen in het beraad inzake de investeringen? 

49. Op welke grond(en) berust de opvatting, dat de overheid geen onder-
scheid maakt in benadering, respectievelijk behandeling tussen bedrijven 
waarin de overheid wel en waarin zij niet als aandeelhoudster participeert? 

50. Is er sprake van één beleidslijn of van meerdere soorten beleidslijnen 
voor de invloed van de overheid in die gevallen, waarin de overheid lenin-
gen verstrekt, dan wel garanties inzake aflossing en rentebetaling voor aan te 
gane geldleningen afgeeft? Zo ja, hoe luid(t)en deze en welke geldt voor de 
KLM? 

III. De investeringsactiviteiten te New York 

Algemeen; uitbreiding vrachtgebouw 

51. Kan in hoofdzaken worden weergegeven hoe investeringen worden 
voorbereid voor zij in de investeringscommissie als aanvrage behandeld 
worden? 

52. Kunnen alle wensen van alle employees tot een investeringsaanvraag 
leiden? 

53. Kan uiteengezet worden hoe noodzakelijk de uitbreiding van een 
vrachtgebouw werd geoordeeld? (in verhouding tot andere wenselijke in-
vesteringen). 

54. Hoe werd de capaciteit van het oude vrachtgebouw in 1968 en daarna 
tot 1972 benut? 

55. Is overwogen door huur de benodigde grotere capaciteit te verkrij-
gen? 

56. Is het waar dat ten behoeve van deze investeringsaanvraag meerdere 
prognoses zijn gemaakt inzake de mogelijke ontwikkeling van het vracht-
transport? Kunnen de gegevens ad B1, S2, S3 en de ad 2.3 bedoelde gege-
vens van het Bureau Centrale Planning en Onderzoek worden overgelegd? 

57. Hoe wordt de benodigde ruimte voor vracht beschikbaar bepaald als-
mede de daarbij nodige voorzieningen? 

58. Hoe is de openbare aanbesteding in de USA van dit werk bekendge-
steld? 

59. Hoe moet verklaard worden dat slechts vijf aannemers hierop inschre-
ven? 

60. Hoeveel bestekken waren voor deze aanbesteding uitgegeven? 
61. Kent de USA enig systeem van 'voor'besteding zoals in Nederland ge-

bruikelijk? 
62. Welke eisen werden qua besteksvoorbereiding door de KLM gesteld 

ten aanzien van de bouwmarkt zoals die in de USA was? 
63. Is het plan voorbereid door Amerikaanse architecten en ingenieursbu-

reaus? Zo ja, zijn deze strikt onafhankelijk? Zo nee, waarom is de keuze op 
hen gevallen? 

64. Kan nadere informatie gegeven worden over de opbouw van het archi-
tectenhonorarium ter zake van de uitbreiding van het vrachtgebouw? Hoe is 
de procentuele relatie tot de werkelijke bouwkosten? 

65. Hoe moet verklaard worden dat de bestrating en de levering van dock-
levelers niet in het bestek waren opgenomen? Wie is (zijn) daarvoor verant-
woordelijk? 

66. Waarom zijn buiten het bestek om vier elementen (eisen luchthaven-
autoriteiten enz.) in een afkoopregeling vervat? 

67. Wie was namens de KLM belast met het toezicht op de bouw? Was de-
ze functionaris onderworpen aan het gezag van Kielman? 
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68. Zijn voor in aanmerking komende kosten van het «meerwerk» ook of-
fertes gevraagd aan anderen? 

69. Aan wie zijn de bedragen: afscheidingen $905 t/m Overige werkzaam-
heden $ 23 460 uitbetaald? 

70. Is al nader nagegaan hoe de verschillen waarop op pag. 5 onderaan 
gedoeld wordt te verklaren zijn? 

71. Kan worden aangegeven hoe de specificatie luidde van het door de Re-
gering goedgekeurde investeringsbedrag en de daarmede corresponderen-
de posten van de nacalculatie? 

79. Welke commentaren hebben deze verschillen ontlokt aan 
1. J. de Wit 
2. de interne accountantsdienst 
3. de directie 
4. de externe accountant 
5. de commissarissen 
6. de Regering 
7. de Algemene Rekenkamer? 
73. Kan uiteengezet worden hoe de positie tussen interne en externe ac-

countants is geregeld? 
74. Het Hoofd Bureau Interne Accountant heeft in overleg met de externe 

accountant besloten geen rapport uit te brengen aan de directie omdat de 
bewijzen van de punten van kritiek van de heer De Wit onvoldoende waren 
en zijn (De Wit) rapportage onzorgvuldig. Ware het niettemin toch niet beter 
geweest wel te rapporteren juist om de kritiek te ontzenuwen en de onzorg-
vuldigheid aan te tonen? 

75. Blijkens welke gegevens van de KLM zijn de door J. de Wit naar voren 
gebrachte punten onvoldoende bevonden? 

76. Is de heer De Wit mededeling gedaan van de «onzorgvuldigheid in zijn 
rapportage» (blz. 6)? Wat wordt hieronder precies verstaan? 

77. In welke gevallen rapporteert het hoofd van de Interne accountants-
dienst aan directie en/of aan commissarissen? 

78. In welke gevallen vindt overleg met de externe accountant plaats? 
79. Hoe staat vast dat de externe accountant, door het plegen van over-

leg, zijn onafhankelijkheid voldoende bewaart? 
80. Werden van de besprekingen van de externe accountant met het be-

drijf verslagen gemaakt? 
81. Werden die verslagen ook ter beschikking gesteld van de president-

commissaris en de Rijksaccountantsdienst (15 329 nr. 1, blz. 2)? 
82. Wat behelst het besprekingsverslag met de controller over het «con-

cept-rapport»? 
83. Kan toegelicht worden hoe ter zake van de afschrijvingskosten exact is 

gehandeld? Waarom waren de afschrijvingen door New York niet «nor-
maal» voorgesteld? Om welk bedrag ging de eerste correctie en de tweede? 
Is in het jaar 74/75 alsnog een extra afschrijving in de administratie verant-
woord? 

84. Waarop baseert de RLD: «van enige onjuiste beïnvloeding is niets 
gebleken» (pag. 6-7)? 

85. Op grond waarvan constateert de RLD «dat de bedoelde verwachtin-
gen oorspronkelijk als realistisch beschouwd moeten worden» (blz. 7)? 

86. Is het waar, dat thans opnieuw wordt gesproken over uitbreiding van 
het vrachtgebouw op de John F. Kennedy-Airport? 

Uitbreiding passagiersruimte 

87. Kan nader uiteengezet worden welke kosten voor rekening van een 
huurder komen op New York airport? 

88. Waarom was de investering in 1972 voor 1 juni nodig? 
89. Hoe kan bij een redelijke organisatie en management de situatie ont-

staan dat op 28 september 1971 pas gecontracteerd is voor een 9 maanden 
later benodigd bouwwerk, terwijl 9 december 1970 de investeringscommis-
sie het project had goedgekeurd? 
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90. Welke termijnen gelden normaliter voor de voorbereiding van een in-
vestering tot het moment van opdrachtgeving voor de verschillende deel-
processen? 

91. In hoeverre is «bewust» een situatie ontstaan dat tijdnood dwong tot 
een onderhandse opdracht? 

92. Op grond waarvan is besloten tot onderhandse aanbesteding? Van 
wie is het voorstel daartoe afkomstig? 

93. Is openbare aanbesteding bij de KLM gebruikelijk? Gelden de EG-
richtlijnen voor overheden ook voor de KLM? 

94. Bevatte het contract met betrekking tot de uitbreiding van de passa-
giersruimte wèl alle onderdelen van de werkzaamheden? 

95. Kan een voor- en nacalculatie van de uitbreiding passagiersruimte wor-
den overgelegd? Welk bedrag werd uitbetaald aan de fa. Dember? 

96. Welke privé relaties bestaan er tussen Dember en Kielman? 
97. Is het uitgesloten te achten dat de fa. Dember kosten van beide wer-

ken vermengd heeft? Is hiernaar een onderzoek ingesteld? 
98. Is onderzocht welke faciliteiten de fa. Dember privé aan 

KLM-employés heeft verstrekt? 
99. Welke procedureregels kent de KLM om te voorkomen dat leveran-

ciers employés beïnvloeden? 
100. Kan worden bevestigd, dat geen enkele KLM-employé van de fa. 

Dember in de periode 1960-1978 enig voordeel heeft genoten in welke vorm 
dan ook? 

IV. Gratis vervoerbewijzen 

101. Waarom heeft het onderzoek zich beperkt tot het verlenen van reisfa-
ciliteiten aan Prins Aschwin? 

102. Kan de KLM-verklaring, dat geen vervoersinkomsten mogen worden 
gederfd, worden overgelegd? 

103. Welke soorten besluiten van de IATA behoeven de goedkeuring van de 
regeringen? 

104. Voor welke onderdelen van de activiteiten van de IATA kan worden 
gezegd, dat de IATA als kartel functioneert? 

105. Kan IATA-resolutie 200 worden overgelegd? Kan de vergelijkende 
KLM-instructie worden overgelegd? Op welke punten gaat de KLM-toepas-
sing minder ver? (blz. 9) 

106. Vormen de betreffende lATA-resoluties bindend recht? 
107. Hoe verhouden zich lATA-resoluties tot vergunningsbepalingen ex 

artikel 16 van de Luchtvaartwet? 
108. Zijn de op blz. 10 vermelde reisfaciliteiten verleend in strijd met IA-

TA-resoluties? In hoeverre vallen zij er wel en niet onder? 
109. Kunnen de overzichten van de door de IATA geconstateerde overtre-

dingen die de IATA jaarlijks opstelt, worden overgelegd? (Over de periode 
1973 t/m 1977.) 

110. Is verlenen van gratis tickets op basis van het ontduiken van mini-
mumtarieven niet in strijd met de desbetreffende bepalingen in KB's en arti-
kel 16 van de Luchtvaartwet? Zo neen, waarom niet? 

111. Hoeveel gratis tickets zijn in al de jaren 1960/1961-1976/1977 ver-
strekt? 

112. In welke mate zijn de tickets als in de vorige vraag bedoeld aan inge-
zetenen verstrekten aan niet-ingezetenen? 

113. Kunnen de niet-ingezetenen per land en per jaar worden aangege-
ven? 

114. Worden gratis tickets steeds voor de heen- en terugreis verstrekt? Zo 
niet, in hoeveel gevallen zijn enkele reizen of circuittickets verstrekt? 

115. Worden gratis tickets steeds voor dezelfde klasse afgegeven? 
116. Vallen onder de op blz. 10 genoemde aantallen ook de reizen met 

gratis aangeboden vliegtuigen voor gezelschappen zoals bij voorbeeld de 
vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat? 
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117. Hoeveel gratis tickets heeft de KLM sedert 1960/1961 per jaar ver-
strekt aan Nederlandse ingezetenen en niet-ingezetenen op basis van alle 
bepalingen zoals de IATA die kent? 

118. Kan de gratis-ticket verlening (totaal) gespecificeerd worden aange-
geven per jaar, sedert 1960/1961 over de volgendve categorieën (gesplitst 
naar ingezetenen en niet-ingezetenen) 

1. personeel 
2. commissarissen 
3. personen behorende tot het Koninklijk Huis 
4. journalisten 
5. ondernemers 
6. ambtenaren 
7. andere gezagsdragers dan politici 
8. reisbureauleiders en employé's 
9. overigen 
119. Hoe luiden deze gegevens voor andere Nederlandse luchtvaartmaat-

schappijen? 
120. Wat is bekend over het verstrekken van tickets door op Nederland 

vliegende luchtvaartmaatschappijen welke hun domicilie in het buitenland 
hebben? Kunnen nadere mededelingen worden gedaan omtrent de regelin-
gen ter zake van het verstrekken van vervoersfaciliteiten aan anderen dan 
personeelsleden, die er bij de 25 grootste luchtvaartmaatschappijen bestaan? 

121. In welke mate zijn er publiekrechtelijke voorschriften dieeenen an-
der reguleren? In welke mate vindt hierop overheidscontrle plaats? 

122. Wanneer precies en op grond waarvan zijn prins Aschwin reisfacili-
teiten toegezegd? Had deze prins op grond van een familierelatie met een 
commissaris geen recht op vrij reizen? 

123. Zijn de faciliteiten, bedoeld inde vorige vraag, bedoeld voor het le-
ven toegekend? Kan een berekening van het aldus toegekende emolument 
aan betrokkene in waarde worden gegeven gedurende de totale looptijd? 

124. Zijn aan meer personen c.q. families ooit door de KLM dergelijke fa-
ciliteiten toegekend? Zo ja, aan wie gedurende welke periode? 

125. Welke interne controle vindt plaats dat gratis uitgegeven tickets ook 
door rechthebbenden worden genoten? 

126. Welke interne controle vindt plaats opdat gratis tickets ook op naam 
worden gesteld van in feite daarop rechthebbenden? 

127. In welke mate moet deze interne controle als bevredigend worden 
aangemerkt? 

128. Welke beleid geldt voor het gratis ter beschikking stellen van vlieg-
tuigen ten behoeve van speciale gezelschappen? Welke gezelschappen ko-
men daar op grond van welke (interne) bepalingen voor in aanmerking? 

129. Heeft de fiscus ooit inzage genomen in de gratisreizen faciliteiten 
voor werknemers, commissarissen en derden? 

130. Zijn voor zover deze faciliteiten een zuiver privé karakter hebben en 
niet het personeel betreffen, ooit aanslagen in de IB voor deze faciliteiten op-
gelegd? 

131. Kan uiteengezet worden hoe het fiscale beleid ten aanzien van deze 
emolumenten gevoerd wordt voor directie, commissarissen en personeel? 

132. Welke speciale afspraken gelden voor het (of delen van) KLM-perso-
neel op fiscaal gebied, ten aanzien van de loon- en IB? 

133. Op grond waarvan concludeert de RLD dat de overheid «in beginsel 
niet in het beleid dient te treden, gezien de eigen verantwoordelijkheid»? 
(blz. 11) 

134. Welke regels gelden in en buiten de onderneming (blz. 11)? 
135. Wie oefent het toezicht op deze regels uit (blz. 11)? 
136. Opgrond waarvan kan de RLD concluderen dat van schade niet is ge-

bleken? 
137. Dragen commissarissen en de ondernemingsraad geen verantwoor-

delijkheid voor het buiten lATA-bepalingen verstrekken van tickets? 
138. Waarom stelt de KLM-directie niet voor de lATA-bepalingen te wijzi-

gen? 
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139. Welke opdrachten heeft de Staatssecretaris gegeven ingevolge de 
conclusie (laatste alinea) op blz. 11 ? Kunnen de gegevens ter zake worden 
overgelegd? 

140. Het toezicht op de toelaatbaarheid van handelingen dient - blijkens de 
rapportage - in eerste instantie volgens de normale daarvoor binnen en bui-
ten de onderneming geldende regels plaats te vinden. Echter, indien ook 
buiten de onderneming geldende regels in het geding zijn, en voorts facili-
teiten met geldwaarde worden verstrekt is wel degelijk sprake van een ver-
antwoordelijkheid naar de samenleving. De toespitsing uitsluitend op de re-
putatie van de onderneming en van de betrokkenen is dan te beperkt. Welk 
beleid denkt de Staatssecretaris de KLM in dit opzicht te kunnen voorhou-
den? 

141. Blijkens de rapportage kan een lid van de KLM-directie «om hem mo-
verende redenen» besluiten reisfaciliteiten te verlenen aan relaties (zakenre-
laties, ambtenaren, politici). Dient het begrip «om hem moverende redenen» 
niet nader te worden ingevuld, in samenhang overigens met de «duidelijk 
meetbare commerciële belangen»? 

142. Welke is de betekenis van de toetsing aan èn de belangen van de on-
derneming èn de belangen van de betrokkenen, bij het verlenen van reisfacili-
teiten? Op welke wijze wordt het belang van betrokkenen beoordeeld voor 
de onderscheiden relaties, te weten zakenrelaties, ambtenaren en politici? 

V. Dee Travel Agency en Continental Royal Services Inc. 

143. Waarom was de notitie van de heer Bakker d.d. 29 augustus 1973 ge-
heim? 

144. Welke procedures kent de KLM voor classificatie van stukken? 
145. Acht de Regering het in openbaarheid brengen van dit stuk laakbaar? 
146. Waarom heeft de RLDzich in het onderzoek beperkt? (blz. 11). 
147. Welke banden bestonden ertussen Dee Travel en de KLM voor 1969? 

Kunnen de overeenkomsten worden overgelegd? 
148. Heeft de KLM ooit een onderzoek ingesteld naar de reputatie van de 

firma Fellneren Rovins? 
149. Welke banden en/of privérelaties bestaan er tussen Fellneren RO-

vins en KLM-employés of welke banden hebben er bestaan? 
150. Hoeveel bedraagt sedert 1960 het jaarlijks aan deze firma betaalde 

bedrag? Kan een inzicht worden geboden van de daarvoor geleverde dien-
sten? Heeft deze firma of hebben individuele employés daarvan gratis vliegfa-
ciliteiten genoten? 

151. Op grond waarvan en op welke voorwaarden werd een lening ver-
strekt? Kwam verhoging van het aandelenkapitaal niet eerder in aanmer-
king? Heeft de accountant (in- en extern) aanmerkingen gemaakt over het 
verstrekken van deze lening? 

152. Is de beslissing van de KLM om financiële middelen te verschaffen 
aan Continental Royal Services Inc. ten behoeve van de advocatenfirma Fell-
ner en Rovins in verband met de overname van Dee Travel in de raad van 
commissarissen van de KLM besproken? 

153. Is de oprichting van Continental Royal Services Inc. op verzoeken 
met financiering door de KLM niet in strijd met althans de geest van de be-
staande voorschriften in de VS, die niet toestaan dat een luchtvaartmaat-
schappij een rechtstreeks belang neemt in een reisorganisatie? 

154. De rapportage maakt duidelijk dat gewerkt is - door de KLM - aan 
een constructie die niet in strijd was met de voorschriften. Kan een dergelijk 
beleid worden toegestaan, indien strijdigheid met de geest c.q. met de be-
doeling van de voorschriften aantoonbaar is? Deze vraag klemt te meer, daar 
de ministeriële goedkeuring niet is gevraagd. 

155. Welke relaties bestonden tussen Dee Travel en CRS sedert 1970? 
156. Zijn er geen andere kandidaten dan de Compass-Club in serieuze 

overweging genomen? 
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157. Hoe luiden de procedures voor onderhandelingen over deze en 
soortgelijke transacties in de KLM? Welke functiescheidingen zijn in het bij-
zonder voor de interne controle doorgevoerd? 

158. Kan nadere informatie worden verschaft over de relaties tussen CRS, 
Compass-Club, Kielman als persoon en Stone? (Zie bijlage bij rapportage 
Haagse Post.) (Zie opmerking over het ter plaatse raadplegen van het materi-
aal.) 

159. Wanneer komt het nadere rapport over de zogenaamde Compass-
Club-affaire (blz. 13)? 

160. Is de conclusie niet op zijn minst genomen voorbarig dat de perssug-
gesties te ver gaan, terwijl het onderzoek niet is afgesloten? 

161. Wat wordt in de Amerikaanse wetgeving verstaan onder ongeoor-
loofd gedrag? 

162. Hoe verhouden die regels zich in de USA tot de in Nederland gebrui-
kelijke regels? 

163. Welk voorlopig commentaar heeft de Regering op de in de pers geui-
te suggesties? 

164. In welke mate is per «suggestie» een onderzoek ingesteld en de me-
ningsvorming tot een nader oordeel gekomen? Kunnen die oordelen ook ge-
geven worden? 

165. Zijn de oorzaken van de verliesgevende resultaten van CRS Inc. en 
Dee Travel in de zeventiger jaren uitsluitend of in hoofdzaak van externe 
aard en daterend uit die periode? 

166. In welke mate is er sprake van onvoldoende informatie van onder-
nemingsraden, commissarissen ter zake van de lening aan CRS? 

167. Hoe is de lening ten behoeve van CRS in 1969 en volgende jaren in 
de balans van de KLM verwerkt? 

168. Kan precies worden aangegeven welke functies de heer Kielman ver-
vulde bij de CRS? 

169. Was de heer Kielman ook geheel of ten dele eigenaar van de CRS? 
170. Wie waren verdere eigenaren, en welke mutaties zijn er in deeigena-

ren opgetreden tussen 1969 en de liquidatie? 
171. Hoe kwam de CRS aan zijn middelen en hoe zijn die besteed? 
172. Welke uitgaven heeft de operatie-CRS resp. -Dee Travel voor de 

KLM betekend? Welke baten (inkomsten) hebben daar tegenover gestaan? 
173. Heeft Z.K.H. Prins Bernhard toestemming verleend voor het gebrui-

ken van zijn naam door de heer Kielman inzake de CRS en het Hotel op Bo-
naire? Was de Regering daarvan op de hoogte? 

174. Welke uitgaven zijn door CRS gedaan aan All-Tours in Panama? 
175. Welke relatie bestaat of bestond ertussen All-Tours en de heer Kiel-

man? 
176. Wie waren en zijn de aandeelhouders van All-Tours en welke activi-

teiten oefent dit bedrijf uit? 
177. Is het waar dat de $200 000 bestemd voor de Dee Travel-operatie via 

de «Union Bank of Switzerland» is betaald? Zo ja, waarom? Welke betekenis 
heeft deze KLM-rekening en waarom houdt de KLM die rekening aan? 

178. Aan wie is het bedrag van $200000 overgemaakt? Wat is er vervol-
gens mee gebeurd? 

179. Is het juist dat Dee Travel de uitgetrokken $200 000 nimmer heeft 
ontvangen? Zo ja, waar is het geld dan gebleven? Zo nee, kan de ontvangst 
worden aangetoond, alsmede de aanwending daarvan? 

VI. Vermenging particuliere en zakelijke belangen 

180. Is ter voorkoming van verstrengeling van ondernemingsbelang en 
particulier belang een meldingsplicht, zoals voorgesteld in de brief van 1 no-
vember 1978 van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat voldoende? 
Zijn wellicht verbodsbepalingen wenselijk? 

181. Welke algemene voorschriften kent de KLM voor nevenactiviteiten 
van employés? 

182. Zijn die voorschriften ooit goedgekeurd door de raad van commissa-
rissen of door de overheid? 
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183. Welke algemene regelingen kent de KLM om een vermenging van 
privé- en zakelijke belangen van employés in het KLM-gebeuren uit te slui-
ten? 

184. Hoe wordt op die besluiten controle uitgeoefend? Wat doet de raad 
van commissarissen ter zake? 

185. Is ooit overwogen de Nederlandse wetgeving ter zake uit te breiden? 
186. Waarom heeft het onderzoek slechts betrekking gehad op de heer F. 

O. Kielman en niet op anderen en/of in het algemeen? (Toelichting: Uit het 
Lockheed-rapport resteert een onopgehelderde zaak inzake een geldbedrag. 

187. Wat wordt bedoeld met «binnen de gestelde grenzen» op blz. 14? 
188. Kunnen alle stukken inzake «Bonaire» waarover de Regering be-

schikt, worden overgelegd? 
189. Kan inzake de deelnemingen worden aangegeven hoe de deelnemin-

gen per ultimo 1960 waren, en vervolgens de mutaties daarin t/m 1978? 
190. Beschikt de Regering overeen document waarin de heer Kielman 

zijn persoonlijk vermogen aangeeft? 
191. Is de waarde van het hotel Bonaire daar overeenkomstig de werke-

lijkheid? 
192. Heeft de echtgenote van de heer Kielman wel functies vervuld bij de 

exploitatie van het hotel (blz. 15) op Bonaire? 
193. Hoe is te verklaren dat CRS wel agent voor Hotel Bonaire was? 
194. Wat moet worden verstaan onder een generaal agent? 
195. Welke andere deelnemingen of contractanten van de KLM treden op 

als «generaal agent» voor de hotels waarin de KLM deelneemt? 
196. Op welke basis is Warren Kraemer «consultant» van de KLM ge-

weest? Welke betalingen zijn hiermede gemoeid geweest? Welke diensten 
heeft de heer Kraemer daarvoor verricht? Hebben deze diensten enig resul-
taat opgeleverd? Zal de heer Warren Kraemer in de toekomst nog geënga-
geerd worden? 

197. Wat vormde de directe aanleiding voor het gesprek met de heer Kiel-
man op 23 september 1976? Kan een gespreksverslag worden overgelegd? 

198. Welke luchtvaartpolitieke redenen spelen een rol bij de beoordeling 
terzake van het beleid van deelnemingen? Moet uit de overgelegde rapporten 
overigens niet worden opgemaakt, dat althans in de Verenigde Staten het 
niet toegestaan is een rechtstreeks belang in reisorganisaties te nemen? 

199. Kan worden aangegeven hoe in Nederland en de USA de opvattin-
gen over «de onwenselijkheid van privé-belangen die verband houden met 
bedrijfsbelangen» aanmerkelijk verschillen: 

1. naar de wetgeving; 
2. naar morele maatstaven? 
200. Wat verstaat de RLD onder «het nationale karakter» van de KLM? 
201. Welke maatregel heeft de KLM eigener beweging getroffen en waar-

om is die adequaat te achten (blz. 17). 
202. Welke actie heeft de regering ondernomen ter zake van de uitspraak 

«Het verdient wellicht overweging de opportuniteit van zulk een regeling na 
te gaan»? 

203. Ook andere activiteiten van de heer Kielman hebben aandacht gekre-
gen. Te denken is bij voorbeeld aan de Health Information Services of iets 
dergelijks. Waarom is naar deze en andere activiteiten geen onderzoek inge-
steld? 

204. Kunnen de andere (particuliere) activiteiten van de heer Kielman 
worden opgesomd? 

205. Hoe staat vast dat de naam van de KLM op generlei wijze hierbij in 
discussie is gebracht, en of hiervan invloed op het bedrijfsgebeuren van de 
KLM is uitgegaan? 

206. Wil de Regering de overige transacties en activiteiten van de heer 
Kielman, die een rol gespeeld kunnen hebben, onderzoeken? 

207. Is de KLM bereid of voelt zij zich juridisch dan wel moreel aansprake-
lijk, de schade die derden hebben ondervonden ten gevolge van «privé» ge-
dragingen van de heer Kielman, al of niet met medegebruik van de naam 
van de KLM, te vergoeden? 
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208. Is het waar dat KLM-leveranciers te New York leningen hebben ver-
strekt ten behoeve van de operatie Hotel Bonaire? 

209. Welk onderzoek heeft terzake plaatsgevonden of deze leveranciers 
deze bedragen niet op aandr ingen van de heer Kielman hebben geleend? 

210. Staat vast dat aldus een vo ldoende onafhankel i jke pos i t ievan de le-
veranciers behouden is gebleven? 

211. Welke leveranciers betreft deze leningverstrekking en welke contrac-
ten bestaan met deze leveranciers? 

212. Is het juist dat de heer Kielman gesprekken voert met de KLM-direc-
tie over een mogel i jk vertrek uit KLM-dienst per 1 januar i 1979? 

VII. Het aparte boekhoudkundige circuit voor kortingen 

213. Kan medegedeeld worden in hoeverre de KLM beschikt over een 
speciale afdel ing op de boekhouding die zich bezighoudt met een bi jzonder 
geldcircuit , los van de normale rekeningen? 

214. Hoe is dit systeem georganiseerd? (Behalve de organisator ische op-
zet in het bedri j f wo rd t hier ook gedoeld op het geheel van grootboekreke-
ningen dat dit circuit omvat en de wi jze waarop het word t geïntegreerd in de 
boekhouding ten principale). 

215. Hoe komt het aparte circuit aan middelen? 
216. Hoe worden procedureel in de adminis t rat ie niet gebruikte tickets 

verrekend? Worden gratis tickets die niet gebruikt w o r d e n , ook verrekend? 
217. Hoe wo rden creditnota's in de adminis t rat ie verwerkt , voor zover zij 

betrekking hebben op kort ingen? Geldt dit ook voor jaarkort ingen enz.? 
218. Kan een specificatie van de ui tgaven w o r d e n gegeven die ten laste 

van dit circuit sedert 1960/61 zijn gedaan, met opgave van aan welke perso-
nen of instel l ingen? 

219. Hoe staat vast dat deze rekeningen in de jaarci j fers van de KLM zijn 
opgenomen? 

220. Kennen meerdere ondernemingen een dergel i jk systeem van reke-
ningen los van de normale boekhouding? 

221. Waarom heeft de KLM een dergeli jke afzonderl i jke rekenadministrat ie 
geschapen? 

222. Is er reden dit gebruik verder door te zetten? 
223. Wat word t precies verstaan onder extra commissies? Welke bedra-

gen zijn sedert 1968 uit dien hoofde per jaar betaald en aan wie? 
224. Volgens welke normen worden normal i ter commiss ies uitbetaald en 

welke mogel i jke jur id ische relaties bestaan tussen die personen c.q. rechts-
personen c.q. f i rma's en de KLM? 

225. Zi jn voor de aankopen van Douglas v l iegtu igen van de begrot ing af-
wi jkende bedragen betaald? Zo ja, kan gespecif iceerd aangegeven worden 
waarom, hoeveel en waarvoor? 

226. Zi jn er omgekeerd door Mc Donnell Douglas bedragen uitgekeerd 
aan de KLM of medewerkers van de KLM? Zo ja, w a a r o m , hoeveel, waarvoor 
en aan wie? 

227. Bij hoeveel rechtspersonen houdt de KLM bank- of g i rorekeningen 
aan? Welk beleid wo rd t terzake gevoerd uit een oogpunt van kasbeheer? 

228. Wat is bekend over de f i rma Lufly-Tours? Welke activiteiten oefent 
dit bedrijf uit? Wie zijn of waren aandeelhouders? 

VIII. Het ontslag van J. de Wit en de pensioenkwesties 

229. Is het juist, dat de heer De Wi t een aanvul lende pensioenverzekering 
is aangeboden? 

230. Waarom zou die regeling onwet t ig zijn? 
231. Waarom is aan een groep Nederlands personeel in de USA een afwi j -

kende regeling aangeboden? 
232. Valt de heer Kielman ook onder deze regeling? 
233. Hoe worden de gewijzigde pensioenaanspraken belasting-technisch 

behandeld in Nederland en de USA (LB, IB, Vermogensbelast ing)? 
234. Kunnen de rapporten die De Wit in New York heeft samengesteld alle 

worden overgelegd? 
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IX. Salarisbetalingen 

235. Waarom worden aan 4 andere personeelsleden vergoedingen van 
ca. $ 3000 per maand betaald? 

236. Waarom worden de extra vergoedingen ten behoeve van hogere 
kosten in de USA, in Nederland betaald? 

237. Gelden deze emolumenten ook voor andere plaatsen dan New York? 
238. In hoeverre zijn emolumenten als deze in de verschillende ca.o.'s 

opgenomen? 
239. Wordt over de regelingen inzake de rechts- en financiële positite van 

uitgezonden personeel overleg gepleegd met een of meer vakorganisaties? 
Zo ja, met welke? Zo nee, hoe komen de regelingen van deze positie dan tot 
stand? 

240. Hoe luiden de bepalingen met betrekking tot de terugroeping, res-
pectievelijk de terugkomst danwei de overplaatsing van zogenaamd uitge-
zonden personeel? Zijn er afwijkingen van (bepalingen van) deze regelingen 
op individuele basis en zo ja, hoe komen deze tot stand? 

241. Kan een overzicht worden gegeven van alle regelingen voor emolu-
menten die niet in één of meer ca.o.'s zijn opgenomen bij de KLM? Kan per 
regeling worden aangegeven: 

a. waarom dit niet in één of meer ca.o.'s voorkomt; 
b. welke procedure wordt gevolgd voor het tot stand komen van zo'n re-

geling? 
242. Hoe worden valuta risico's in de loon- en salarisbetalingen opgevan-

gen? 
243. Kan worden aangegeven welke personen tussen 1968 en 1978 op de 

«payroll» van de KLM te New York voorkomen? 
244. Waren al deze personen in dienst van de KLM? 
245. Zijn er te New York ook personen betaald «die enkele diensten hebben 

verricht»? Zo ja, wie betreft dat en welke diensten zijn daarvoor verricht, en 
welke bedragen waren daarmede gemoeid? 

246. In hoeverre zijn te New York bedragen verantwoord voor «loon» of 
«diensten» die in feite gebruikt zijn om passagebiljetten te verstrekken of an-
derszins? 

247. Welke bedragen en aan wie werden te New York aan «overuren» uit-
betaald en welke controle vond daarop plaats? Welke regelingen gelden ter 
zake algemeen voor de KLM, in de Amerikaanse wetgeving en voor de KLM in 
New York? 

247a. Welke interne accountants rapporten bestaan ter zake van de vorige 
5 vragen? Kunnen die worden overgelegd? 

X. Overige vragen 

248. Kan uiteengezet worden waarom naar New York reizende employés 
van tijd tot tijd grote sommen contant geld mee moeten nemen, die evenwel 
van banken worden verkregen? 

249. Hoe worden dergelijke transporten boekhoudkundig verwerkt? 
250. Hebben deze transporten iets van doen met het zogenaamde bijzon-

dere rekeningen-circuit? 
251. In hoeverre komen valutaspeculaties voor bij de KLM? Worden de re-

sultaten van deze activiteiten steeds gescheiden gehouden van de normale 
bedrijfsvoering? 

252. Welke procedures gelden voor de verwerving en vervreemding van 
onroerend goed bij de KLM? 

253. In welke mate worden de deelnemingen in de balans van de KLM 
geconsolideerd? 

254. Welke - tot de normale bedrijfsbenodigdheden behorende -activitei-
ten zijn ondergebracht in dochtervennootschappen? Waarom gebeurt dit? 
(Per geval). 
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255. Is het toezicht op die dochtermaatschappijen ook door de raad van 
commissarissen gewaarborgd? 

256. Wie zijn commissaris van de deelnemingen voor of ten behoeve van 
de KLM? (Per deelneming). 

257. In hoeverre komen deelnemingen voor die geen betekenis meer heb-
ben? 

258. Welke deelnemingen vormen met het bedrijf een fiscale eenheid? 
259. Kunnen behalve de directe deelnemingen van de KLM ook de indi-

recte worden medegedeeld? 
260. In welke mate worden de winsten uit de deelnemingen getransfe-

reerd naar de moedermaatschappij? 
261. Welke politiek ten aanzien van winstuitkering wordt gevolgd in de 

z.g. meerderheidsdeelnemingen? 
262. Welke relaties bestaan of hebben bestaan tussen de KLM en 
- Travel Facilities & Services te Lausanne?; 
- Travel Services te Vaduz? 
Welke activiteiten ontwikkelen deze maatschappijen? 
263. Heeft de Centrale Accountantsdienst van het Rijk gedurende de pe-

riode 1968-1977 al eens aanleiding gevonden te rapporteren over KLM-za-
ken, waarvan moest worden gezegd, dat deze niet verantwoord zijn? Zo ja, 
hoeveel maal geschiedde dat en kunnen terzake nadere mededelingen wor-
den gedaan? 

De voorzitter van de commissie, 
Schakel 

De griffier van de commissie, 
Hu bert 
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