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8 Algemeen 

Binnenland

Deze zomer hield het grondper-
soneel van de luchtvaartmaat-
schappij al actie en wilde zelfs
gaan staken vanwege een cao-
conflict. Na weken actievoeren
werd toch een akkoord bereikt.
Het bleef daarna onrustig. De
pilotenbond stapte naar de rech-
ter toen KLM weigerde honder-
den miljoenen in het pensioen-
fonds te storten. De piloten verlo-
ren hun zaak, maar daarmee is

het onderwerp nog niet van tafel.
Ook het cabinepersoneel heeft
nog een conflict met de directie
over de pensioenen, waarbij ook
een gang naar de rechter is aange-
kondigd.
Met werkonderbrekingen en
mogelijk zwaardere acties probe-
ren de ’cabinebonden’ een andere
maatregel van tafel te krijgen. Om
de bezuinigingsdoelstelling te
halen heeft de directie op een

groot aantal intercontinentale
vluchten één steward(ess) ge-
schrapt. „KLM is op oorlogspad,
probeert verdeeldheid te zaaien
en komt met vastgestelde dicta-
ten”, stelt de FNV. 
Ook de piloten roerden zich deze
week. Zij willen nu eindelijk de
aan hen beloofde aandelen en
daarmee stemrecht in het bedrijf.
Overigens dreigen nieuwe conflic-
ten wanneer het concern zou

besluiten vluchten en onder-
houdswerk naar Frankrijk over te
hevelen. 

5conflicten
bij KLM

Waarover liggen de
directie van KLM en de
vakbonden met elkaar
overhoop? 

Vakbonden: KLM is op oorlogspad

De interne machtsstrijd is des te
erg, omdat de concurrentie niet stil
zit. De concurrentie van prijsvech-
ters binnen Europa wordt steeds
groter en maatschappijen als WOW
en Norwegian zetten ook steeds
meer intercontinentale verbindin-
gen op. Op prijs en kwaliteit leg-
gen Air France en KLM het vaak af
tegen de maatschappijen Etihad,
Emirates en Qatar uit het Midden-
Oosten. Maar ook de Chinese air-
lines willen hun marktaandeel

vergroten.
Het antwoord van het Frans-Ne-
derlandse concern is kostenbespa-
ring en nieuwe toestellen. Binnen
Europa zou Transavia steeds meer
de prijsvechter moeten worden.
Maar net als voorheen een vesti-
ging in Denemarken mislukte,
heeft de nieuwe basis in München
te kampen met nieuwe concurren-
tie en hoge kosten omdat een deel
van het personeel uit Nederland
wordt ingevlogen. Komen er toch
nieuwe bases bij in andere landen
of komt er een strategische part-
ner? En blijven de Franse piloten
van Air France die plannen dwars-
bomen? Zaken waarop een ant-
woord moet komen.
De nieuwe topman van het concern
Jean-Marc Janaillac wil ook het

vertrouwen binnen Air France en
KLM terugwinnen. Deze zomer
hingen nieuwe stakingen bij Air
France in de lucht, maar de nieuwe
topman kreeg tijd om een plan te
maken. Tot nu toe lopen ze bij Air
France nog ver achter als het gaat
om bezuinigen vergeleken met
KLM. Gaat dat straks wel gebeu-
ren? 

Overhevelen
Daar komt bij dat de Franse pilo-
ten eisen dat Air France extra toe-
stellen en routes krijgt, omdat
KLM de laatste jaren sneller is
gegroeid. Dat terwijl bij de fusie
was afgesproken dat de groei gelijk

zou opgaan. Gaat de nieuwe top-
man zo ver bij het afkopen van de
sociale spanning in Parijs dat hij
winstgevende vluchten van KLM
overhevelt naar het verliesgevende
Air France? In Nederland zijn de
vakbonden daar bang voor, net als
voor het overhevelen van onder-
houdsafdelingen naar Frankrijk.
Uit de nieuwe kwartaalcijfers zal
morgen moeten blijken hoe winst-
gevend de twee maatschappijen
zijn. Tot nu toe hebben de lage
brandstofprijzen het concern ge-
holpen, maar de winst per ticket is
minimaal en bij vracht is nog
steeds sprake van overcapaciteit in
de markt.
Het lukt KLM-topman Pieter El-
bers echter steeds minder om nieu-
we bezuinigingsmaatregelen door

te voeren. Het vertrouwen tussen
vakbonden en directie is weg en
steeds vaker zijn er acties en rechts-
zaken. Het poldermodel lijkt te
zijn ingeruild voor het Franse
actiemodel. Dat op een moment
dat Elbers zich juist ziet als de baas
van zijn eigen winkel KLM, die
echter jaren geleden in feite al is
overgenomen door Air France. De
nieuwe topman Janaillac dreigt nu
in te grijpen. Mogelijk neemt hij
zelf de touwtjes in handen bij Air
France en neemt hij bij KLM zit-
ting in de raad van commissaris-
sen. Dan zijn het nog steeds twee
bedrijven onder één dak, maar aan
de leiband van één man. Morgen
zal blijken of dat echt zo is.

Frans van den Berg

Wantrouwen groot binnen Air France/KLM
Schiphol ✱ Trust Together heet het
nieuwe toekomstplan van Air
France-KLM waarover de directies
vandaag vergaderen. Dat is hard
nodig, want het wantrouwen tus-
sen Air France en KLM is groot en
ook binnen KLM is het vertrouwen
ver te zoeken.

Analyse

Dat constateert de Randstedelijke
Rekenkamer in een rapport. De on-
derzoekers stellen voor om de ge-
luidsbelasting beter te volgen door
permanente metingen uit te voeren.
Om de herrie te verminderen kun-
nen de provincies maatregelen ne-
men zoals stil asfalt op de provincia-
le wegen langs die gebieden en het
planten van bomen en struiken
langs de randen van de terreinen.
De rekenkamer adviseert de provin-
ciebestuurders niet alleen om maat-
regelen te nemen tegen herrie, maar
ook om de stiltegebieden te promo-
ten en beter toegankelijk te maken
zodat meer mensen van de stilte
kunnen genieten. Ook kunnen de
stiltegebieden beter worden benut
met activiteiten zoals een stiltewan-
deling of de bouw van een revalida-
tiecentrum in het gebied.
Provincies moesten in 1979 stiltege-
bieden aanwijzen. Vijf jaar geleden
werd nog opgeroepen meer werk te
maken van dit beleid, want stilte is
namelijk belangrijk voor de gezond-
heid van mensen, stelde het Inter-
provinciaal Overleg. De rekenkamer
wilde weten wat de provincies
sindsdien hebben gedaan. 
Noord-Holland heeft met 39 terrei-
nen de meeste stiltegebieden. De af-
gelopen jaren zijn twee gebieden
opgeheven en twee verkleind. Mo-
menteel wordt bekeken welke ge-
bieden in de toekomst overblijven,
omdat het op veel plaatsen niet
meer stil is te krijgen door de nabij-
heid van snelwegen en overkomen-
de vliegtuigen. In acht gebieden zit
de herrie boven de 40 dB. In de pro-

vinciale milieuverordening zijn de
regels opgesteld, waardoor een
schuurfeest in Eemnes niet meer
mag, maar een gondelvaart wel. In
december komt de Natuur- en Mi-
lieufederatie Noord-Holland met
een herijkingsonderzoek. 
Zuid-Holland heeft nog 16 van de 17
stiltegebieden over (tien procent

minder hectare), maar plannen voor
een aanpassing van het beleid heeft
Zuid-Holland niet. Dat terwijl in ju-
ni de stichting Groene Hart ook al
pleitte voor een actief beleid om stil-
te in de gebieden te handhaven.
Utrecht heeft nog 13 stiltegebieden.
De afgelopen jaren zijn er vier opge-
heven omdat daar teveel herrie was,

maar er zijn er ook twee bijgeko-
men. Het totaal kromp met een
kwart, maar volgens de rekenkamer
is in een op de vijf gebieden nog te-
veel lawaai.
Flevoland heeft ondanks de uitge-
strektheid van de polder nog maar
drie stiltegebieden over. Twee zijn
er opgeheven, waarmee 78 procent

aan oppervlakte werd ingeleverd.
Dat is minder alarmerend dan het
lijkt. Dat waren namelijk natuurge-
bieden waar helemaal geen mensen
konden komen en dus niemand van
de stilte kon genieten. De overgeble-
ven stiltegebieden zijn volgens de
onderzoekers wel honderd procent
stil, ofwel stiller dan 35 dB.

Het wordt steeds minder stil
Frans van den Berg
f.van.den.berg@hollandmediacombinatie.nl

Haarlem ✱ Het aantal stiltegebie-
den in de Randstad neemt steeds
meer af. Gebieden worden opgehe-
ven en in andere is veel te veel her-
rie. 

De donkere vlekken zijn de stiltegebieden. Ook een deel van de Waddenzee valt daar onder. FOTO ANP / ILLUSTRATIE PETER VAN DEN ELSHOUT
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