
KLM 
KONINKLIJKE ZWAAN EN NATIONALE BLAUWE TROTS? 

OF TOCH EEN ZIEKE PLOFKIP? 

Beste Nederlander, 

Wij zijn nu vooral bezig met overleven en we proberen zoveel mogelijk rekening te 
houden met elkaar. Niet alleen applaudisseren wii voor onze nieuwe helden in de zorg, 
maar we proberen ook onze ondernemers te steunen in deze zware tiid. En we doen 
hierbii met succes een beroep op elkaars verantwoordeliikheidsgevoel en maken geen 
misbruik van steunmaatregelingen. Hulde aan Nederland! 

Valt het u daarom niet op dat er één partii in Nederland is waarvoor andere regels 
gelden? Inderdaad, ik heb het hier over de KLM. Opnieuw moet de staat ingriipen om 
dit bedriif de hand boven het hoofd te houden en wordt er alvast £ 4.000.000.000,00 
gereserveerd. Maar is dit wel terecht en heeft u zich al afgevraagd wat er zou gebeuren 
als deze steun iuist niet wordt gegeven? Merkwaardig genoeg roept het stellen van deze 
vraag heftige emoties op -we laten onze nationale blauwe trots, de koninkliike zwaan, 
toch niet zomaar vallen? 

Ik vind dat de KLM helemaal geen recht heeft op belastinggeld en ik ben al helemaal 
niet trots op deze plofkip. Daarom heb ik de volgende brieven aan de burger, de KLM 
en de overheid geschreven en deze wil ik u natuurlijk niet onthouden. Veel lees- en 
kii kplezier! 

Tot slot, voor degenen die graag willen weten wie ik ben: Bedankt voor uw interesse. 
Het streelt mijn ego. Maar beoordeel liever miin boodschap. 



Beste Burger, NEDERLAND'S WAARDERING VOOR DE KLM 
Ons volk heeft te maken met de zwaarste crisis sinds decennia. Alle sectoren staan 
onder druk en iedereen kan steun gebruiken. 
Hoe waardeert de overheid in deze moeiliike tijd een ziek bedriif als de KLM? Door 
miljarden euro's staatssteun te reserveren. 
Hoe waardeert de overheid in deze moeilijke tiid haar nieuwe helden die werken in de 
zorg? Met een enthousiast applaus. 
Wat een schril contrast, vooral als we bedenken dat de zorgsector jarenlang heeft 
moeten bezuinigen tegenover de eerdere verliesgevende kapitaaliniecties van de 
overheid in KLM. 

Het is belangriik om te beseffen dat elk bedriif in financieel zwaar weer terecht kan 
komen. Als dit het geval is zal zo'n bedriif, om faillissement te voorkomen, haar strategie 
moeten aanpassen. 
Uit de praktiik bliikt dat de KLM in de afgelopen 20 jaar steeds minder winst heeft 
gemaakt, terwiil het op ongekende schaal het milieu vervuilt, gigantische 
belastingvoordelen ontvangt en haar grondpersoneel structureel uitbuit en piloten juist 
worden geholpen belasting te ontduiken. 

Terwiil wij als hardwerkende Nederlanders het hoofd boven water proberen te houden, 
wordt met uw belastinggeld de ziekeliike KLM biina onvoorwaardelijk aan het 
geldinfuus gelegd en hoeft de KLM haar strategie helemaal niet aan te passen. 

Er is inmiddels een bibliotheek aan rapporten geschreven met feiten en cijfers over 
vermeende toegevoegde waarde van KLM, waardoor alleen maar meer vragen 
ontstaan. Dat de KLM opnieuw staatssteun vraagt, zou ons een duidelijke waarschuwing 
moeten geven: Het bedrijf is een bodemloze put. Na het gedwongen huwelijk met Air 
France, de terugkoop van aandelen met uw belastinggeld en een topmanagement dat 
niet te beroerd is om ook in deze tiiden na te denken over fikse bonussen, is er allang 
geen sprake meer van een icoon van nationale trots. 

Laat u niet verleiden tot zinloze discussies over feiten, cijfers, de rol als 'banenmotor' en 
dergelijke. De realiteit is  dat dit bedrijf niet kan voortbestaan zonder bakken met 
belastinggeld. Zo is het al twintig jaar en het zal alleen maar erger worden. Daarom 
roep ik u op om u juist te richten op onze echte trots: ons hardwerkende, eigenzinnige, 
innovatieve Nederland. Het is tijd om orde op zaken te stellen en het geld daar te laten 
landen waar dit het hardste nodig is en het beste kan worden gebruikt. 

Het is tijd voor de KLM om te vliegen of te vallen. 

NEDERLAND'S WAARDERING VOOR HAAR 
NIEUWE HELDEN IN DE ZORG 
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Hartelijke gro , 



Beste directie van de KLM, 

Ik wil via deze brief mijn oprechte bewondering uitspreken over de manier waarop u uw 
bedrijf in de afgelopen 20 jaar overeind heeft weten te houden. Ondanks alle twijfels 
over de KLM slaagt u er keer op keer in, om met steun van elk opeenvolgend kabinet, 
uw onvermijdelijke faillissement uit te stellen. 

Er zijn kasten vol rapporten geschreven over de voordelen en nadelen van de KLM. 
Maar eigenliik maakt het inmiddels niet meer uit wat feit is  en wat niet. U bent er immers 
in geslaagd de politiek te laten geloven dat wat goed is  voor de KLM, goed is voor 
Nederland en dat de KLM symbool staat voor de Nederlandse trots. De introductie van 
onze 'blauwe trots' en de 'elegante zwaan' zijn briljant gebleken. U verdient een 
medaille voor deze onvolprezen marketingstrategie. 

En ook nu weer slaagt u erin om met deze strategie de KLM door de ernstigste crisis uit 
haar bestaan heen te loodsen. Nog voordat de impact van de coronacrisis goed en wel 
duidelijk werd, en nog voordat er een afwegingskader voor steun voor bedrijven was 
ontwikkeld, was u als enige bedrijf in Nederland verzekerd van staatssteun. Deze 
uitzonderingspositie heeft u als KLM de afgelopen 40 jaar verworven en met verve 
weten te verdedigen. Er is geen enkel ander bedriif binnen Nederland dat u hierin kan 
evenaren. Uw trackrecord is excellent, gezien de omstandigheden waarin u moet 
opereren. 

Beste aandeelhouder van de KLM, 

U heeft ongetwiifeld geen aandelen in de KLM vanwege de fantastisch ciifers en het 
wenkende toekomstperspectief. Normaliter doet een investeerder goed onderzoek voor 
hij/zij gaat investeren. In het geval van de KLM zal de investeerder al snel tot de 
conclusie komen dat ingezet wordt op verouderde verdienmodellen, de KLM tekortschiet 
in haar personeelsbeleid en afhankeliik is van continue overheidsiniecties en subsidies. 
Kortom, er is géén sprake van een commerciële onderneming. De enige reden dat u als 
investeerder aandelen aanhoudt, kan niet anders ziin dan dat u ervan uit gaat dat de 
overheid, als medeaandeelhouder, opnieuw een extra kapitaalinjectie organiseert. U 
heeft groot gelijk, de overheid kan immers toch geen kant op. Wie laat immers zijn 
nationale blauwe trots failliet gaan? 

De oproep aan de overheid, als aandeelhouder, is echter om kritisch na te denken over 
de toekomst van de KLM. Want met uw huidige inzet en koers gaat dit de kostbaarste 
grap van de eeuw worden. Een grap waarvoor u de gewone Nederlander en de 
Nederlandse economie laat opdraaien. 

Ik volg het dossier met belangstelling en zal u als overheid waar mogelijk met raad en 
daad terziide staan 
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Geachte politici, 

Kunt u drie politici noemen die verantwoordeliik ziin geweest voor het luchtvaartdossier 
en die een bliivende positieve herinnering hebben achtergelaten? 

Dit zal u waarschijnlijk niet lukken, omdat dit dossier zich slecht leent om überhaupt een 
positieve indruk achter te laten. Dat komt doordat het luchtvaartdossier al decennialang 
een politiek 'hoofdpiindossier' is met grote conflicterende belangen. Een kritische en 
transparante politicus wordt niet gewaardeerd. Maar is het werkelijk zo dat uw kop eraf 
gaat als u een ander geluid laat horen? Denkt u werkelijk dat u respect kriigt van de 
kiezer en de ondernemer door de KLM weer een voorkeursbehandeling te geven? 

Ik doe een beroep op uw moed. Toon daadkracht door de KLM zelf haar boonties te 
laten doppen en laat u niet, zoals al uw voorgangers, vangen in de iizeren wurggreep 
van de luchtvaartlobby. Laat u niet verleiden tot simplistische kreten als: het belang van 
de KLM voor hoofdkantoren, als banenmotor, als icoon van nationale trots. Laat een 
uniek stemgeluid horen en onderscheidt u daarmee van de massa en uw voorgangers. 
De coronacrisis heeft laten zien dat politieke daadkracht en leiderschap wordt 
gewaardeerd in Nederland. 

Geachte wetenschappers en adviseurs, 

Als ingewijde in het luchtvaartdossier bent u vanzelfsprekend bekend met de praktiik om 
vliegtuiggeluid te berekenen in plaats van te meten. U weet uiteraard ook dat hiermee 
een fictieve werkelijkheid is gecreëerd, waarvan de luchtvaart profiteert en enorm veel 
Nederlanders de dupe ziin. Deze gang van zaken is illustratief voor het feit dat de 
wetenschap eerder onderdeel van het probleem is geworden, dan dat zii bijdraagt aan 
het vinden van praktische oplossingen. 

Het is uiteraard u goed recht, en vooral ook financieel aantrekkeliik, om weer eens een 
rapport te schriiven over geluidshinder, veiligheidseffecten, economische effecten, 
gezondheidseffecten en ruimteliike of milieu effecten. Toch doe ik een dringend beroep 
op u om uw unieke rol als kritische, onafhankeliike en vernieuwende wetenschapper in 
te zetten voor onderzoeksvragen die daadwerkelijk wat gaan opleveren voor de 
toekomst van Nederland. 



Geachte ambtenaren, 

De KLM dreigt om te vallen en heeft alweer staatssteun nodig. Dit is op zijn minst 
verwonderlijk, nu de KLM circa 2 jaar geleden al een kapitaaliniectie van 780 miljoen 
euro van de overheid heeft ontvangen en in 2003, op de rand van haar faillissement, 
in het huwelijk moest treden met Air France. Tegelijkertijd is het bedriif het middelpunt 
geworden van maatschappelijke discussies over het bonus- en personeelsbeleid, 
belastingontwijkende piloten, de belastingvrijstellingen voor tickets, BW en kerosine, 
uitdelen van vouchers aan consumenten, uitzonderingen voor het uitstoten van fiinstof, 
C 0 2  en geluid en de tekortschietende veiligheidsmaatregelen. Ook in de recent 
gepubliceerde luchtvaartnota wordt de KLM de hand boven het hoofd gehouden 
doordat andere luchtvaartmaatschappijen die een betere concurrentiepositie hebben, 
buiten de deur worden gehouden. 

Het komt er in essentie op neer dat de KLM op geen enkele manier economisch rendabel 
is, of lijkt te gaan worden. Normaal gesproken was dit bedrijf al iaren geleden failliet 
gegaan. Dat dit nog niet is gebeurd, is volledig te danken aan de steun die de overheid 
steevast verleent. 

Als u als ambtenaar toch uw werk zorgvuldig en transparant wilt uitvoeren, en de KLM 
wilt beoordelen als ieder ander bedriif, dus zonder privileges, wordt u weggehoond en 
zelfs weggezet als de persoon die hét icoon van nationale trots ondermiint. Ik begrijp 
als geen ander dat het niet makkelijk voor u is om de druk van de KLM lobby te 
weerstaan. Maar vasthouden aan de voorkeursbehandeling van de KLM zal uiteindeliik 
alleen maar leiden tot grotere teleurstellingen en economische en maatschappeliike 
schade. 

Ik vraag de betrokken ambtenaar om de KLM op eenzelfde manier te beoordelen als 
ieder ander bedrijf. Ik ben ervan overtuigd dat dit een eerste goede stap zal ziin om het 
vertrouwen van de Nederlander terug te winnen wanneer het gaat over de Nederlandse 
luchtvaart. 

Geachte overheidsdienaren van de rechterliike macht, 

Ik ben bekend met het feit dat de rechterliike macht aanzienliik is beperkt in het spreken 
van recht en het vormen van oordelen binnen het luchtvaartdossier. Gelukkig zie ik ook 
dat de rechterlijke macht de Nederlandse Staat wijst op haar verplichtingen en 
afspraken, zoals onlangs in het Urgenda-arrest. 

Als rechter bent u uiteraard bekend met gedachte achter inspraakprocedures en 
rechtsbescherming van burgers bij overheidsbesluiten. In de praktiik van het 
Nederlandse luchtvaartbeleid zijn deze procedures en bescherming uitgehold. Ik 
voorzie daarom dat ook in het luchtvaartdossier uw onpartijdige en toetsende rol zal 
groeien en uw inzicht noodzakelijk zal zijn om de democratische waarden zoals 
gelijkheid en beginselen van behoorliik bestuur te beschermen. 

HUBFUNCTIE KLM: CRUCIAAL VOOR DE ECONOMIE? 

DEMOCRATIE IN ACTIE 





BEDRIJFSVOERING 
L 

De wetgever en de rechter hebben regels 
opgesteld voor het nemen van belangriike 
besluiten. Het lijkt er op dat de spelregels 
niet gelden wanneer het gaat om de 
luchtvaart in Nederland. 

ONZE CONCLUSIE: 
l 
1 - KLM i s  geen gezond bedrijf 

m KLM heeft geen cruciale economische betekenis 
I i voor Nederland 

- KLM draagt niet bi] aan de kabinetsdoelstellingen 
zoals duurzaamheid en energietransitie 

VOOR MEER INFORMATIE ZIE WWW.VRIJHAVEN.NET 
VOOR CONTACT: INFO@VRIJHAVEN.NET 



Tot slot, 

Dank voor het lezen van miin brieven. Ik hoop dat u er net zo veel plezier aan heeft 
beleefd als ik aan het schriiven en tekenen ervan. Wellicht inspireert dit u tot grootse 
daden! U bent vrii om de teksten en cartoons naar eigen goeddunken te gebruiken. 

VOOR MEER INFORMATIE ZIE WWW.VRIJHAVEN.NET 

VOOR CONTACT: INFO@VRIJHAVEN.NET 

*alle gelijkenissen met personen berusten op toeval (echt waar) 


