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Bij brief van 2 februari 1979, kamerstuk 15 329 nr. 8 deelde ik u mede be-
sloten te hebben dat door onafhankelijke deskundigen een onderzoek zal 
worden ingesteld naar bepaalde beschuldigingen van het Hoofd van de 
KLM-vestiging te New York. 

Omdat het hier in eerste instantie een kwestie betrof tussen de KLM als 
werkgever en één van zijn medewerkers is de opdracht van dit onderzoek 
door de directie van de KLM in overleg met mij verstrekt. 

Tengevolge van het feit dat het onderzoek van de accountants meer tijd in 
beslag heeft genomen dan aanvankelijk kon worden voorzien, ben ik eerst 
nu in de gelegenheid u naderte informeren over de uitkomsten van het door 
de accountants ingestelde onderzoek. 

Ik meen er goed aan te doen u daartoe het rapport dat ik op 20 juni j l . heb 
ontvangen integraal ter beschikking te stellen1. De redenen waarom het on-
derzoek zoveel tijd heeft gevergd zijn in het rapport omschreven. 

Uit het rapport blijkt dat de door de accountants onderzochte administra-
ties verre van volledig waren. Ten gevolge van deze onvolledigheid hebben 
zij geen harde conclusies kunnen trekken ten aanzien van de in hun opdracht 
gestelde vraagpunten. 

U zult het met me eens zijn dat dit onbevredigend is; het was beter ge-
weest als aan de hand van schriftelijke stukken onomstotelijk was komen 
vastte staan, dat de heerKielman niets verweten kan worden. 

Uit het ingestelde onderzoek, waarbij naar mijn overtuiging door de ac-
countants het maximaal mogelijke is verricht om inzicht in deze materie te 
verschaffen, is het tegendeel evenmin gebleken. 

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