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Wenst u een hypotheek 
die precies bij u past?

U wilt een hypotheek afsluiten of 
weten of uw huidige hypotheek nog 
aansluit bij uw doelen en wensen? 
Wat zijn de mogelijkheden met de 
huidige lage rentestand en welke 
hypotheekverstrekker biedt de beste 
voorwaarden? En waar kunt u terecht 
voor een onafhankelijk, degelijk op 
maat gesneden advies?

VLIEG is sinds jaar en dag een  
begrip in de luchtvaartwereld.  
Wilt u een persoonlijk en vak- 
kundig advies, twijfel dan niet en  
neem contact op met Jan Tijms,  
Hank Teljeur of Raymond Appels.  
Zij staan u graag terzijde.

020 645 05 52
amstelveen@vlieg.nl 

VLIEG HypoTHEkEn
Amsterdamseweg 490
1181 BW Amstelveen

Makelaardij Hypotheken Verzekeringen Pensioenen www.vlieg.nl

hypotheken

een logisch antWoord  
op al uW vragen. 

www.vanrenesse.nl    Tel. 06 54 64 2020

Financiële DienstenVAN RENESSE

Op zoek naar een financieel adviseur, 

die klare taal spreekt en onafhankelijk 

opereert?

Frank van Renesse vindt de beste 

oplossingen voor uw financiële situatie. 

Betrouwbaar, helder en duidelijk. 

Heeft u vragen? Bel vrijblijvend.

Vaste prijs, geen provisie

Torre	Nova	Resort		
Luxe	vakan*eappartementen	in	Spanje	
bij	Barcelona	en	stranden	Costa	Dorada	
www.torre-nova.com	
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steevast

Een dergelijk traject kost echter wel 
veel energie en met twee teams uit 
hetzelfde bestuur is dat bestuurlijk 
ook een uitdaging voor de komende 
twee maanden. We zullen daar ech-
ter professioneel mee omgaan opdat 
noodzakelijke processen en projec-
ten door kunnen blijven lopen. 

Ook landelijk komen de verkiezingen 
eraan en het is natuurlijk weer de 
vraag wat een nieuw kabinet voor 
ons in petto zal hebben. Dicht bij 
huis qua pensioenen bijvoorbeeld, 
want dat blijft een zeer aantrekkelijke 
pot met goud voor de overheid, of 
iets indirecter en algemener met be-
trekking tot het luchtvaartbeleid in 
Nederland. Het wordt steeds nood-
zakelijker dat we een daadkrachtige 
overheid krijgen die durft in te zien 
dat bijvoorbeeld het gevoerde beleid 
van overheidsbedrijf en monopolist 
Schiphol niet strookt met de afspra-
ken om duurzaam met de kostbare 
luchthaven en haar potentiële kracht 
voor de economie om te gaan. Een 
slot is een slot, maar het maakt wel 
heel veel uit of een nieuwe vlucht 
veel toevoegt aan werkgelegenheid 
of economische waarde. Waarom 
zouden wij luchtvaartmaatschappij-
en uit andere economieën sponso-
ren? Zouden we niet eerst eens wat 
meer aan onze in Nederland geves-
tigde bedrijven en economie moeten 

Verkiezingen Steven Verhagen
 @VNVPresident

denken, voordat we al te liberaal de 
dure capaciteit van Schiphol te grab-
bel gooien om maar stoer zo hoog 
mogelijk in het lijstje met meeste 
passagiers te komen? De minister 
van Financiën likt jaarlijks zijn vin-
gers af na het opstrijken van het divi-
dend maar een langetermijnvisie zit 
daar niet achter en dat is bijzonder 
zorgelijk.

In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik 
helaas verzuimd als belangrijke ge-
beurtenis van afgelopen jaar het ont-
slag van de Martinair-collega’s te 
noemen. Dat had ik wel moeten 
doen. Het is er onbewust tussendoor 
geglipt en daarom bied ik daarvoor 
vanaf deze plek mijn oprechte excu-
ses aan. Er is weinig ingrijpender 
dan ontslag. Laten we hopen dat ons 
allen dat verder bespaard zal blijven 
voor de korte en lange termijn en dat 
we daar gezamenlijk voor zullen 
knokken!

Vanzelfsprekend ontkom ik er 
niet aan om hier de aan-
dacht op te vestigen. 
Verkiezingen komen binnen 

onze vereniging nu eenmaal niet 
vaak voor. De laatste keer dateert al-
weer uit 2001. Vaak komt een nieuw 
team voort uit het zittende bestuur of 
van buiten met steun van het zitten-
de bestuur. In dit geval komen beide 
teams voort uit hetzelfde bestuur. 
Niet uniek, maar wel bijzonder. 

Eind maart of uiteindelijk eind april 
weten we welk bestuur de vereniging 
in de nieuwe bestuursperiode onder 
zijn hoede neemt. In de basis zijn 
verkiezingen niet slecht. Het moet 
echter niet tot brede interne ver-
deeldheid leiden. Acceptatie van het 
verkiezingsresultaat zal belangrijk 
zijn om verdeeldheid op basis van in-
houd of anderszins in de kiem te 
smoren. We zijn gebaat bij een 
krachtige, zoveel mogelijk eensge-
zinde vereniging. Dit is een open 
deur maar we hakken niet veel met 
dit verkiezingsbijltje, dus toch goed 
om ons dat allen te realiseren. Hoe 
dan ook blijven we collega’s van el-
kaar en opereren we in teamwork in 
de cockpits van de vele maatschap-
pijen waar we zaken mee doen. Laat 
in het belang van de vereniging ook 
de interactie tussen de diverse vlie-
gergroeperingen collegiaal blijven.
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Verschillende keren aange-
kondigd en in december 
echt gekomen: de KLM-
aandelen voor de KLM-

vliegers. Voor iedereen in de vereni-
ging is dit een noviteit, ook de 
bestuurders. Natuurlijk hebben veel 
mensen eigen ideeën over het be-
heer van de aandelen, maar echte 
verschillen heb ik niet gehoord. Het 
lijkt een proces van leren, voorzichtig 
en verstandig zijn. SPAAK-
bestuurslid Jan Westland vertelt in 
deze editie hier iets over. Hij gaat na-
mens ons allemaal de wereld van de 
aandeelhouders in. Een zekere jaloe-
zie maakt zich van mij meester. Wat 
een mooi avontuur!

De week waarin deze Bok werd ge-
maakt mocht ik even kijken bij de 
KLM-observanten die getraind wer-
den door The LOSA Collaborative 
kopstukken. Het is mooi de mannen 
te zien die het brein achter LOSA 
zijn. De VNV heeft ook vooral als 
doel de veiligheid in de burgerlucht-
vaart te bevorderen. Dit onderwerp 
verdient daarom de aandacht van de 
vereniging in deze Bok.

Als LOSA is geweest en de bevindin-
gen binnen zijn hoop ik vurig dat de 
vliegers bij KLM Threat and Error 
Management verrassend anders zul-
len invullen. De kiem voor een artikel 
over TEM is gelegd.

Hudding-Schmid versus 
Verhagen-Went
Het komt zelden voor dat er voor de 

leden wat te kiezen valt wanneer een 
nieuwe bestuursperiode zich aan-
dient. De laatste keer dat twee teams 
zich kandidaat stelden als presiden-
tieel team was in 2001. Een team 
kwam voort uit het toenmalige be-
stuur en het andere team kwam van 
buiten de VNV-organisatie.
Nu hebben zich twee teams aange-
meld vanuit het huidige bestuur. Het 
presidentieel team splitst op en bei-
den willen met een nieuwe sidekick 
verder. Een unieke situatie, zou je 
denken. Enig speurwerk in de ge-
schiedenis van de vereniging laat 
echter zien dat ook dit zich al eens 
eerder heeft voorgedaan. Lang gele-
den weliswaar, precies dertig jaar te-
rug, in 1987.
 
De verkiezingen komen in de volgen-
de editie van Op de Bok uitgebreid 
aan de orde. Beide teams komen 
aan het woord over hun plannen met 
de vereniging voor de komende twee 
jaar.
De verkiezingsprogramma’s zijn te 
vinden op de VNV-website:
www.vnv.nl/events/algemene-ver-
gadering-verkiezingsvergadering
 
Op 10 februari krijgen de leden in 
een Algemene Vergadering de gele-
genheid om mondelinge of schrifte-
lijke vragen te stellen aan de beide 
teams. Tijdens deze vergadering 
lichten de kandidaten hun program-
ma toe en beantwoorden de vragen 
van de leden. Op die manier krijgen 
de leden de gelegenheid zich een 
goed beeld te vormen van de plan-

nen die beide teams hebben voor de 
vereniging.
 
In de periode van 15 februari tot 17 
maart vindt dan een schriftelijk infor-
matief referendum onder de leden-
volledig plaats waarin zij kenbaar 
kunnen maken welk team de voor-
keur heeft. Als de uitslag van het in-
formatief referendum bekend is, 
volgt op 24 maart een Algemene 
Vergadering waarin de leden een 
keuze kunnen bepalen. 
Uiteindelijk wordt het nieuwe PT be-
noemd in de algemene vergadering 
van april om de komende twee jaar 
de VNV te gaan besturen.

Alles is relatief. Hoewel het kiezen is 
uit de helft van het vorige PT: laaft u 
zich aan deze oceaan van vrijheid. 
Uw keuze kan fundamenteel, radi-
caal en drastisch zijn.
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Aandelen in 
eigen bedrijf
Op een vlotte maar zorgvuldige manier 
is de afgelopen maand een stichting 
opgezet om de aandelen te beheren die 
bedongen zijn bij de laatste cao-onder-
handelingen. De stichting gaat SPAAK 
heten: Stichting Piloten Aandelen 
Air France-KLM. Hoe is de 
gedachtegang? Hoe wordt 
dit gedaan?

Aan het woord is een van de 
onafhankelijke bestuurders, 
Jan Westland. Naast twee 
VNV-bestuursleden en een 

pensioenfondsdeskundige zijn er 
drie bestuursleden van buitenaf. Jan 
is er daar een van. Hij is 25 jaar KLM-
vlieger en op dit moment is hij gezag-
voerder B777. Jan komt uit een fami-
lie die van oudsher de belangen ook 
in een stichting beheert. Jan weet dat 
de belangen waar de stichting voor is 
opgericht behandeld moeten worden 
voor de lange termijn. De aandelen, 
zegt Jan, zijn te leen van de volgende 
generatie.

Wat de keuzes zijn bij de oprichting 
van de stichting, legt Jan uit.

Omdat niet goed zeker was wanneer 
de aandelen zouden komen stond de 
stichting klaar, maar moest toch op 

het allerlaatst opgetuigd worden. De 
stichting ging al met al vlot op de 
rails. Toen KLM over de brug kwam 
met de aandelen zijn de statuten 
door de notaris bekrachtigd en is de 
stichting aangemeld bij de Kamer 
van Koophandel. 

De eerste tranche aandelen is nu ge-
leverd en er staat geld op de reke-
ning om aandelen AF-KL van te ko-
pen. In het voorjaar van dit jaar 
krijgen we een tweede tranche aan-
delen. Een tijdje erna komt nog een 
derde tranche.

Aanloop
Hoewel veel vlot is gegaan, was het 
voor het SPAAK-bestuur geen een-
voudig koffie met cake. Door onwen-
nigheid en onduidelijkheid wat er wel 
en niet gezegd mocht worden, kwa-
men de nieuwtjes en de berichtge-
ving over SPAAK lastig naar buiten. 
Er moesten toch ook veel stukken 
doorgenomen worden. Een boel 
moest nog binnen het bestuur van 
SPAAK en met de VNV afgestemd 
worden.

De vorm is een stichting, omdat dit 
de geëigende rechtspersoon is voor 
een dergelijke constructie. Voor het 
doel is onafhankelijkheid nodig, lage 
beheerskosten en goede bestuur-
baarheid.
De aandelen zijn er voor alle KLM-
vliegers, ook niet VNV-leden. De on-
afhankelijkheid van de stichting komt 
daar goed van pas. 

Gezien het relatief onbekende ‘one-
tier board systeem’ is er eigenlijk bij 
die aandeelhoudersvergadering van 
16 mei 2017 voor SPAAK meteen al 
werk aan de winkel. De aandeelhou-
ders stemmen in met benoemingen 
en belangrijke beslissingen. Luisteren 
en leren, dat staat SPAAK te doen in 
de komende periode.
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Tekst: Francis van Haaff

Vijf procent
Over ongeveer anderhalf jaar hebben 
we in totaal ongeveer 15 miljoen aan-
delen Air France-KLM in de stichting. 
Dit is nog enigszins afhankelijk van 
de koers waarvoor we ze kopen op 
de beurs. In totaal zijn er iets meer 
dan 300 miljoen aandelen AF-KLM in 
omloop. We zullen dus met SPAAK te 
zijner tijd ongeveer vijf procent van 
Air France-KLM in eigendom heb-
ben. De aandelen worden gekocht 
door een effectenmakelaar, een    
‘broker’, waarmee wij een overeen-
komst zijn aangegaan. Dat is Mees 
Pierson. Het aankopen van de aan-
delen gaat volgens een aantal rand-
voorwaarden, die zijn afgestemd en 
ook contractueel zijn vastgelegd met 
AF-KLM. Dit om marktmanipulatie te 
voorkomen. Er zijn ook periodes 
waarin we niet zullen kopen. Dat is 
rond het bekendmaken van jaarcij-
fers bijvoorbeeld. Als werknemer 
weet je soms meer dan het publiek 
en heb je inside information. Om de 
schijn van marktmanipulatie te voor-
komen zijn deze periodes ingesteld. 

We handelen niet met de aandelen. 
Het doel is zeggenschap. En vijf pro-
cent zeggenschap in een beursgeno-
teerde onderneming met een jaarom-
zet van ca. 25 miljard is aanzienlijk. 

Nadat we de aandelen langer dan 
twee jaar in bezit hebben is er een re-
geling dat er dubbel stemrecht op de 
aandelen komt. Daarvoor moeten we 
de aandelen registreren. De Franse 
wetgeving verplicht registratie van 
aandelen indien er een drempel van 
0,5 procent wordt overschreden. Als 
bestuur dienen we dus goed in de 
gaten te houden dat we meerdere 
keren de registratieprocedure door-
lopen. In jaarverslagen van AF-KLM, 
die voor iedereen te downloaden zijn 
via de site, staat uitvoerig vermeld 
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In het organogram 
is te zien dat 
SPAAK losstaat van 
de bedrijven Air 
France en KLM en 
direct linkt aan de 
Air France-KLM 
Group.

We handelen niet 
met de aandelen.

Na twee jaar is er 
dubbel stemrecht 
op de aandelen.

arbeidsvoorwaarden

SPAAK

5%

De aandelen zijn te 
leen van de vol-
gende generatie.

One-tier board systeem
De toezichthouders maken deel 
uit van het bestuur. In een bedrijf 
komt er één bestuur, waarin zowel 
de ‘directie’ als de toezichthou-
ders zitten. Er wordt in de one-tier 
board onderscheid gemaakt tus-
sen uitvoerende bestuurders en 
niet uitvoerende bestuurders. 
Alleen een niet uitvoerende be-
stuurder mag de taak van voorzit-
ter van het bestuur vervullen. In 
Nederland is deze bestuursvorm 
nieuw, maar in de VS en Groot-
Brittannië wordt hij veel gebruikt.
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portret

Jan Westland (1970)        
staat op de plaat omdat hij een van de stich-
tingbestuurders is geworden van SPAAK.  Jan 
is gevraagd SPAAK mede te komen besturen 
toen de fundamenten al geplaatst waren. 
Zijn expertise komt voort uit zijn ervaring in 
diverse bestuursfuncties bij het familiebedrijf 
Westland Kaas Groep BV, bekend o.a. van Old 
Amsterdam en Maaslander.

Hij vliegt dit jaar 25 jaar voor KLM, op dit mo-
ment als gezagvoerder op de Boeing 777.
 
Voor Jan is SPAAK een manier om de toe-
komst veilig te stellen van Air France en KLM. 
“Dit vergt een langetermijnvisie. We hebben 
dit bedrijf te leen van de volgende generatie 
en geven het ook weer aan hen door. Ik zie dit 
als rentmeesterschap.”    
	 											Foto:	Maarten	van	Haaff

wat alle plichten zijn van aandeel-
houders. Het beheren van aandelen 
geeft dus rechten en plichten.

Doel
In de nieuwsflits van begin januari is 
een link geplaatst naar de statuten 
van de stichting. De statuten zijn 
toch voor iedereen interessant. Hierin 
staat bijvoorbeeld een verdeelsleutel 
vermeld die eventueel toegepast kan 
worden wanneer er dividend uitge-
keerd wordt. Het bestuur zou ook 
kunnen besluiten om van dividenden 
nog meer aandelen te kopen. Dat ligt 
eraan hoe het gaat met het bedrijf en 
wat wij als KLM-vliegers voor de lan-
ge termijn willen. Een van de doel-
stellingen die in de statuten staan is 
de bewaking van lange termijn conti-
nuïteit van KLM, maar het belangrijk-
ste doel is invloed via een andere 
weg dan gebruikelijk om de belangen 
van KLM te borgen en die van de 
KLM-vliegers.

Aandelen voor Air France-  
personeel
Het nieuwe plan ‘Trust Together’ van 
AF-KLM spreekt over meer aandelen 
bij personeel AF en KLM. Hoe dit in-
gevuld gaat worden is iets waar wij 
als bestuur zeker aandacht voor zul-
len hebben. AF-vliegers hebben ook 
aandelen, maar die zijn niet zo ge-
bundeld als bij ons. De Franse staat 
is de grootste aandeelhouder. 

Onze SPAAK-stichting is, na de 
Franse staat, een van de grootste 

aandeelhouders. In het jaarverslag 
van 2015 kun je een lijst zien met 
aandeelhouders > 0,5 belang.            

De naam Rothschild zie je bijvoor-
beeld voorkomen. Die naam komt 
wereldwijd veel voor in dit soort lijst-
jes. Bij AF-KLM heeft de Amerikaanse 
investeerder Donald Smith bijna zes 
procent van de aandelen. Andere 
aandeelhouders zijn banken, verze-
keraars en pensioenfondsen. 

De grootaandeelhouders hebben on-
geveer 47 procent. De rest van de 
aandelen zijn verhandelbaar op de 
vrije markt; particulieren, beleggings-
instellingen e.d. zitten onder de 
drempel van het half procent waar-
door ze onbekend kunnen blijven.

Bestuur
Dat er nu relatief veel bestuursleden 
in de stichting SPAAK zitten die ook 
in het huidige VNV-bestuur zitten, 
heeft te maken met de fase van op-
richting. Het bestaan van de stichting 
is een onderhandeling geweest van 
het VNV-bestuur. Net als een aanstel-
ling van een non-executive (soort 
commissaris) in de board of directors 
van AF-KLM. Dat er nu relatief veel 
bestuursleden VNV in het bestuur 
van SPAAK zitten, is een logisch ge-
volg daarvan. Er is veel werk verricht 
om deze stichting in te richten. 

Afstemming met juridische afdelin-
gen van KLM en AF-KLM moest me-
teen bij oprichting plaatsvinden. De 
contacten met de notaris, met de 
banken, met verzekeringen en derge-
lijke zijn allemaal goed doordacht 
door de huidige VNV-bestuursleden. 

Voor wat betreft de mensen die in het 
bestuur zitten: het gaat niet om het 
individu in een bestuur, maar om het 
groter geheel voor SPAAK en de be-
langen van alle KLM-vliegers. Er 
komt spoedig een rooster van aftre-
den. We moeten bedenken hoe we 
gaan rouleren in het bestuur. 
Niemand is onvervangbaar. Voor de 
toekomst zal er ook zeker gescout 
worden onder de KLM-vliegers voor 
potentiële SPAAK-bestuurders. Een 
juiste balans tussen jong en oud lijkt 
mij een goed streven. Een juiste ken-
nisbalans en ervaring binnen SPAAK 
is belangrijk. SPAAK dient naar bui-
ten toe, naar de KLM-vliegers, trans-
parant te zijn en “we willen graag dat 
vliegers betrokken worden en goed 
rentmeester zullen zijn”. De website 
www.spaak.info moet daar (vanaf 
eind maart) voor gaan zorgen.

Toekomst
Het bijzondere is dat er een gedeeld 
doel is van directie KLM en KLM-
vliegers, namelijk een gezond KLM. 
Als vliegers zijn we meestal langer 
verbonden met KLM dan een direc-
tie. Die zit gemiddeld een jaar of ze-
ven aan het stuur. Met de nieuwe cao 
kan het zijn dat sommige KLM-
vliegers 40 dienstjaren gaan aantik-
ken. Dan is continuïteit van KLM het 
allerbelangrijkste. Nu kunnen we via 
SPAAK meepraten, meedenken en 
stemmen over de toekomst van 
KLM. Als bestuur van SPAAK gaan 
we in mei naar de jaarlijkse sharehol-
der-meeting van AF-KLM in Parijs. 
De rol van de vliegers in de aandeel-
houdersvergadering wordt voor ie-
dereen heel interessant. Wij willen 
die heel zorgvuldig vervullen. 

De Franse staat is 
de grootste 
aandeelhouder.

Er komt spoedig 
een rooster van 
aftreden.
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Runway accidents blijken dure grap
Het afgelopen jaar is wereldwijd 
643 keer melding gemaakt van 
een runway incident of accident. 
De kosten die deze gebeurtenis-
sen met zich meebrengen worden 
geschat op 6,5 miljard dollar.

Het kostenplaatje wordt onderver-
deeld in schade die aangebracht is 
aan het vliegveld (265 miljoen), het 
toestel (2,7 miljard), de kosten van 
vertraging en omleiding (1,2 miljard), 
kosten vanwege letsel of overlijden 
(500 miljoen) en tot slot de indirecte 
veiligheidskosten (1,9 miljard).

Bron: Safe-runway

uit  het  nieuws geplukt uit  het  nieuws geplukt

Cruciale tijd Alitalia

Koopje: Fokker 70
De twintig jaar oude koninklijke Fokker 70 staat in de etalage. Het 
regeringstoestel PH-KBX wordt verkocht in navolging van de vervanging 
van de Fokkers 70 bij KLM Cityhopper. Het toestel komt in mei beschik-
baar; niet duidelijk is of er dan ook meteen een opvolger is.

De ‘Koningin 
Beatrix’ wordt 
op avbuyer.com 
aangeprezen als 
Hollands icoon: 
het toestel biedt 
ruimte aan 24 
passagiers, is 
uitmuntend on-
derhouden en 
heeft relatief 
weinig vlieguren 
gemaakt. 

Voor een nieuw toestel gaat de voorkeur uit naar een gebruikt vliegtuig dat 
mogelijk PH-KWA (Koning Willem-Alexander) gaat heten. Het is overigens 
niet de koninklijke familie die de meeste uren met het toestel vliegt, maar 
voornamelijk de premier, ministers en andere bewindslieden.

Bron: telegraaf.nl, av.buyer.com

Ryanair is nu de grootste luchtver-
voerder van Europa, gemeten naar 
passagiersaantallen. Na acht jaar 
is de Lufthansa Group naar een 
tweede plek verdreven. Nummers 
drie en vier zijn respectievelijk IAG 
en Air France-KLM. De laatste 
was in 2008 nog nummer 1 van Eu-
ropa.

In 2016 vervoerde Ryanair 117 mil-
joen passagiers tegen Lufthansa 
Group 110 miljoen. Op afstand vol-
gen dan IAG met 101 en Air France-
KLM met 93 miljoen passagiers.

Bron: Up in the Sky

Ryanair ‘t grootst
Opnieuw heeft KLM het predikaat 
van veiligste luchtvaartmaat-
schappij van Europa weten te be-
halen. Boven KLM staan vier niet-
Europese maatschappijen.

Cathay Pacific uit Hongkong heeft 
de eerste plek behouden. Nummer 
twee is Air New Zealand, erna komen 
Hainan Airlines uit China en Qatar 
Airways. De opstellers van de lijst   
kijken naar incidenten van de afgelo-
pen dertig jaar en het aantal levens 
dat daarbij verloren ging. Die worden 
afgezet tegen de totale hoeveelheid 
uitgevoerde vluchten van de 
maatschappijen. Voor KLM betekent 
de vijfde plek een lichte verbetering 
ten opzichte van een jaar eerder, 
toen werd de zesde plaats bereikt.
2016 was na 2013 het veiligste jaar 
ooit in de burgerluchtvaart. Wereld-
wijd waren 321 doden te betreuren 
bij ongelukken met toestellen met 
minstens negentien zitplaatsen.

Bron: nu.nl

Veiligste van Europa

Postvakken weg

Voor de vlucht je post ophalen uit 
het persoonlijk postvak is in maart 
verleden tijd voor het vliegend 
personeel van KLM. Relevante in-
formatie en nieuws wordt voor-
taan alleen via e-mail en app ver-
strekt. Het bedrijf bespaart door 
het afschaffen van de fysieke 
postvakken 500 m2 aan ruimte.

KLM geeft de eerste verdieping van 
het bemanningencentrum voor een 
groot gedeelte terug aan de lucht-
haven Schiphol, waarmee het bedrijf 
bespaart op de huur. Tegelijkertijd 
gaat men de benedenverdieping 
beter benutten en tevens het comfort 
van het personeel verbeteren.

Bron: Luchtvaartnieuws.nl

Alitalia heeft twee maanden om nieuwe financiering te vinden voor het 
bedrijf. Zonder dat is er geen toekomst voor de Italiaanse luchtvaart-
maatschappij.

In januari presenteert de 
maatschappij een nieuwe fase 
van het businessplan. De uit-  
voering ervan is grotendeels af-
hankelijk van financiële investe-
ringen in het ‘nieuwe’ Alitalia. De 
raad van bestuur van de carrier gaf toestemming voor een financiële deal en 
de uitvoering van de nieuwe fase van het businessplan uit oktober 2015. Door 
de toestemming kan grootaandeelhouder Etihad Airways in principe opnieuw 
investeren. De vraag is of dit ook gebeurt; de golfcarrier stak in 2014 al 560 
miljoen euro in de Italiaanse maatschappij.

In 2017 zou Alitalia weer winst moeten draaien, echter draait het een verlies 
van vijf ton per dag. De kosten die Etihad met Alitalia en Air Berlin heeft opge-
hoest bedragen inmiddels zo’n 2,5 miljard euro.

Bij de reorganisatie van Alitalia zullen waarschijnlijk tweeduizend perso-
neelsleden ontslag krijgen. Officieel wordt geen concreet aantal genoemd; 
wel zal er met de vakbonden overlegd worden. Een andere bezuinigings-
maatregel zou het aan de grond houden van twintig vliegtuigen zijn.

Bron: Up in the Sky

Maleisië heeft besloten niet verder te zoeken naar de MH370, het vliegtuig 
dat in 2014 verdween. Daarmee is de zoektocht naar het vermiste toestel 
waarschijnlijk definitief gestaakt.

Het land legt een advies van de onderzoekers naast zich neer om het zoek-
gebied verder uit te breiden met nog eens 25.000 vierkante kilometer. De 
betrokken onderzoekers kwamen vorige maand tot de conclusie dat zij wel-
licht in het verkeerde deel van de Indische Oceaan hebben gezocht. Een ge-
bied van 120.000 vierkante kilometer is inmiddels uitgekamd.

Van de bij de zoektocht betrokken landen China, Maleisië en Australië stelde 
de laatste vorige maand al dat er aanwijzingen zijn dat in het verkeerde ge-
bied is gezocht. Maleisië zegt echter dat hiervoor geen enkel geloofwaardig 
bewijs is geleverd.

Vlucht MH370 verdween in maart 2014 met 239 passagiers aan boord. Het 
toestel was onderweg van Peking naar Kuala Lumpur. De verdwijning is een 
van de grootste mysteries in de geschiedenis van de luchtvaart.

Bron: nu.nl

Maleisië zoekt niet meer naar MH370
De luchthaven Schiphol heeft te 
veel prijsvechters toegelaten. 
Daardoor zit de luchthaven nu aan 
zijn plafond en kan KLM niet groe-
ien. Volgens KLM-topman Elbers 
is dat slecht voor de economie.

Schiphol maakte bekend in 2016 
een recordaantal van 63,6 miljoen 
passagiers te hebben verwerkt, een 
stijging van ruim 9 procent ten op-
zichte van 2015. Het aantal vliegbe-
wegingen op Schiphol kwam vorig 
jaar uit op 479.000, ruim 6 procent 
meer dan een jaar eerder. 

Elbers verwijt Schiphol te enthousi-
ast te zijn geweest in het aantrekken 
van buitenlandse maatschappijen 
zoals easyJet en Ryanair. “Als 
Schiphol inderdaad op slot gaat, 
hebben we een probleem”, zegt hij. 
“Net nu we als bedrijf weer inves-
teren in nieuwe vluchten en bestem-
mingen, dreigen we in de knel te 
komen.” Elbers pleit voor nieuw 
overleg met Schiphol, omwonenden 
en overheid over een verhoging van 
het plafond omdat Schiphol waar-
schijnlijk al dit jaar aan het afgespro-
ken maximum van 500.000 starts en 
landingen komt. De limiet geldt nog 
tot en met 2020.

Bron: nu.nl

KLM in de knel
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event	



AOC te krijgen. Om te controleren of 
de CAA’s in staat zijn om effectief air-
lines te monitoren, hanteert ICAO het 
Universal Safety Oversight Audit 
Program (USOAP). 

EASA benut daarnaast ook de resul-
taten van platforminspecties. Deze 
worden door de (lid)staten uitge-
voerd en bevindingen worden met 
EASA gedeeld. Een inspectietype 
waarvan EASA de database beheert, 
is de Safety Assessment of Foreign 
Aircraft (SAFA). Wat opvalt is dat toe-
zicht via SAFA’s de afgelopen jaren 
behoorlijk is gestegen. In 1996 wa-
ren het er maar 75, tegen 7.458 in 
2006.

Een ander hulpje is de ‘Antonov 
blacklist’, hierin staan 436 vliegtui-
gen die niet luchtwaardig zijn ver-
klaard. 
Eurocontrol biedt in het hele proces 
ook een helpende hand met een 
waarschuwingssysteem. Het voert 
de ‘geblackliste’ vliegtuigen in een 
database in. Elk vliegplan waarbij 
een vlucht in, uit of over het Europe-
se luchtruim gaat, wordt automa-
tisch gecontroleerd. Wanneer men 
een geweerd toestel ontdekt op een 
vliegplan wordt EASA samen met de 
betreffende landen op de hoogte ge-
steld.

Het was niet veel later, december 
2005, dat de Europese Commissie 
autorisatie kreeg om de lijst zwart op 
wit te zetten. Drie maanden later 
werden de te hanteren regels gepu-
bliceerd. De vanzelfsprekendheid 
van vliegoperaties op Europa ver-
dween. Het ‘beloofde land’ stelde 
voorwaarden die de gehele lucht-
vaartbranche ten goede zouden ko-
men.

Basis van de lijst en Air Koryo
De Europese lijst met vliegverboden 
wordt hoofdzakelijk opgesteld door 
de EU Air Safety Committee (ASC). 
Deze zetelt bij de Europese Com-
missie en wordt bijgestaan door 
EASA. Ze gebruikt veiligheidsstan-
daards van ICAO, de luchtvaartorga-
nisatie van de VN, die beschreven 
staan in de Chicago Conventie. Vol-
gens deze conventie zijn de Civil Avi-
ation Authorities (CAA’s) verantwoor-
delijk voor de naleving van de 
afgesproken standaards. KLM valt 
bijvoorbeeld onder de jurisdictie van 
ILenT. En wanneer een land zijn ei-
gen maatschappijen niet naar beho-
ren controleert, kunnen alle maat-
schappijen uit dit land op de zwarte 
lijst komen te staan.

De lijst kent twee delen. Annex A be-
vat alle luchtvaartmaatschappijen 
die niet in het Europese luchtruim 
mogen opereren. Veelal is de staat 

In juni 2016 stonden 216 lucht-
vaartmaatschappijen op de lijst. 
Verreweg het grootste deel (214 
airlines uit 19 landen) staat erop 

door gebrek aan overzicht van de 
betreffende CAA’s. Het zijn zomaar 
wat feitjes, maar wat is het verhaal 
achter het ontstaan van de lijst en 
welk nut dient het?

Helios aanleiding zwarte lijst
De Nederlandse Inspectie voor Ver-
keer en Waterstaat (tegenwoordig 
ILenT) liet in augustus 2005 nog we-
ten geen voorstander te zijn van 
zwarte lijsten, nadat deze naar bui-
ten waren gebracht door de Franse 
en Belgische autoriteiten. 

Toch ondersteunde Nederland korte 
tijd later het voorstel van de Europe-
se Commissie om een lijst op te stel-
len met luchtvaartmaatschappijen 

onder wiens toezicht ze vallen niet 
competent om hun certificaties te 
garanderen. Annex B biedt wat ruim-
te voor nuance. Daarin staan lucht-
vaartmaatschappijen die onder be-
perkte voorwaarden op Europa 
mogen vliegen. Dit zou kunnen bete-
kenen dat een maatschappij met 
slechts één goedgekeurd vliegtuig-
type in het Europese luchtruim mag 
vliegen zodra aangetoond is dat ze 
veilig beheer kan waarborgen. Te 
denken valt aan Air Koryo (Noord-
Korea) dat tot 2010 volledig werd ge-
weerd. Uit hun vloot werd de TU-204 
(Tupolev) gekozen, waarmee men 
sinds 2010 op Europa mag vliegen. 
Ondanks de open houding van de 
EU gebeurt dit slechts mondjes-
maat.

Doelen en garanties
Het doel van de lijst is tweeledig. 
Enerzijds wil de EU passagiers infor-
meren over de identiteit van de ‘on-
betrouwbare’ luchtvaartmaatschap-
pijen, die je kunt tegenkomen 
wanneer je buiten de EU vliegt. An-
derzijds is het proactief weren van 
bepaald vliegverkeer binnen de EU 
een doel. Het staat lidstaten vrij om 
buiten de lijst om een exploitatiever-
bod op te leggen.

Door ICAO zijn ‘standards and re-
commended practices’ (SARPs) als 
veiligheidstandaards uitgelegd. Ze 
vormen de reeds bestaande basis 
waar men op kon doorbouwen. De 
SARP’s hebben onder andere be-
trekking op aircraft operations, 
‘maintenance and equipment’ en 
‘training and licensing’. Een airline 
die aan de SARP’s voldoet, behoort 
van de CAA waar hij onder valt een 

die niet op de EU mogen vliegen. Het 
initiatief hiervoor kwam als reactie 
op de crash van Helios Airways nabij 
Athene in augustus 2005.

Ook al was een crash de voedings-
bodem waaruit de lijst zou ontstaan, 
het zou niets te maken hebben met 
het aantal incidenten/accidenten die 
een airline tijdens de operatie had 
meegemaakt, maar wel met de tech-
nische betrouwbaarheid. 
Er zou bijvoorbeeld worden gelet op 
de kwaliteit van inspecties door 
luchtvaartautoriteiten. 

Vier maatschap-
pijen en tien 
jaar zwarte 
lijst
Het is inmiddels 2017, maar we 
blikken even terug op 2016. En 
wel op het persbericht van de Eu-
ropese Commissie over de veran-
deringen in de zwarte lijst. Zo zijn 
de meeste luchtvaartmaatschappij-
en uit Iran in 2016 van de zwarte lijst 
verdwenen. Sinds de opheffing van het 
handelsembargo heeft Iran kunnen in-
vesteren in nieuwe toestellen. Tevens door-
stonden de Iraanse luchtvaartautoriteiten een 
technische evaluatie. Na zeven jaar werk en technische ondersteuning van Europe-
se kant is men er ook in geslaagd om alle operators uit Zambia van de lijst te halen. 
En ook Lion Air (Indonesië) is sinds juni 2016 niet meer op de lijst terug te vinden.
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Tekst: Elie El-Hage

Het gaat vooral om 
de technische 
betrouwbaarheid.

Annex B biedt wat 
ruimte voor 
nuance.

Proactief weren 
van bepaald vlieg-
verkeer is een 
doel.



woordelijkheid genomen en een gro-
te rol gespeeld bij het assisteren en 
verbeteren van de Indonesische 
luchtvaartautoriteiten. Daardoor kon 
een gelouterd Indonesië aantonen 
dat het toezicht en veiligheidsniveau 
bij bijvoorbeeld Garuda op orde was 
en werd deze in juli 2007 van de 
zwarte lijst gehaald. Nederland blijkt 
nog altijd een speciale plaats in te 
nemen bij Garuda. Sinds 2010 is 
deze weer op de frequentie te horen 
op Schiphol.

Een volgende lijst
Je zou kunnen zeggen dat de lijst 
een vorm van tuinieren is: hier en 
daar wat wegsnoeien, het goede 
toestaan te groeien en het ongezon-
de gezond maken. Zo nu en dan ver-
andert er iets aan de tuin en dat 
wordt dan door middel van een pers-
bericht bekendgemaakt.

Het persbericht van de EC bena-
drukt het behoud van een hoog vei-
ligheidsniveau binnen de EU. Het 
aanmoedigende effect van de lijst op 

geblackliste landen is om na verbe-
tering van de lijst te worden ge-
schrapt. En de lijst werkt preventief, 
omdat het landen motiveert om pro-
blemen vroegtijdig aan te pakken en 
daarmee te voorkomen dat ze op de 
lijst komen.

Nu de EU in de belastingzaak van 
Apple een eerste slag heeft geslagen 
om een level playing field te creëren 
binnen haar domein, zou ook op het 
gebied van de luchtvaart hieraan ge-
werkt kunnen worden. Een tweede 
lijst om de EU en het publiek een-
voudig te informeren zou niet mis-
staan. Een lijst waarbij luchtvaart-
maatschappijen een rating krijgen. 
Denk aan een beoordeling van de 
variabelen in werkgeversethiek (pay-
to-fly), het recht om te verenigen en 
de aanwezigheid van subsidies. 

De vraag is echter: wie zou zo’n lijst 
willen maken? En misschien nog in-
teressanter: wat voor resultaten en 
daaruit volgende ontwikkelingen 
zouden we zien?

Een zwarte lijst 
werkt preventief 
volgens de EC.
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tussen cargomaatschappijen die op 
de zwarte lijst stonden en die in ver-
band werden gebracht met wapen-
transport. De zwarte lijst had een 
destabiliserend effect op de wapen-
handel. SIPRI (Stockholm Internatio-
nal Peace Research Institute) ziet 
een mooie kans voor de EU om zich 
verder te ontwikkelen op het gebied 
van veiligheid door samen te werken 
met Afrikaanse landen. Men zou bij-
voorbeeld vliegtuigen het luchtruim 
of brandstof kunnen weigeren. Als er 
goed wordt samengewerkt zou ook 
in Afrika hetzelfde effect bereikt kun-
nen worden als binnen de EU met 
betrekking tot vliegveiligheid en wa-
pentransport.

Garuda, nut van de rijken
Zoals de eerdergenoemde hulp aan 
Thailand liet zien, kan gezegd wor-
den dat de EU zich bewust is van het 
‘nut van de rijken’. De zwarte lijst 
verschaft op veel manieren werk en 
kwaliteit. De ‘liefdadigheid’ van 
EASA doet haar samenwerken met 
andere landen om overal tot een ho-
ger niveau te komen. Een voorbeeld 
is SIASA, een project om de experti-
se, het toezicht en gelijke standaards 
in sub-Sahara Afrika te verbeteren.

Ook Nederland heeft haar verant-

Thai Airways en trend
Voordat een land of luchtvaartmaat-
schappij op de EU zwarte lijst komt 
en zo naar het vagevuur wordt ver-
bannen, krijgt deze vaak al een ‘rode 
kaart’ van ICAO. Thailand was in juni 
2015 een van de landen die zo’n 
kaart kreeg vanwege een gebrekkig 
overzicht van de CAA Thailand op de 
naleving van regels in de commer-
ciële luchtvaart. Het begon met een 
waarschuwing en een periode van 
90 dagen om het probleem aan te 
pakken, maar omdat dit niet ade-
quaat gebeurde trok ICAO vervol-
gens de rode kaart. 

Om de imagoschade voor zijn bedrijf 
te beperken, speelde de directeur 
van Thai Airways de zwartepiet naar 
de Thaise CAA. Hij gaf aan dat de 
rode kaart niet betekende dat de 
luchtvaartmaatschappijen en vlieg-
velden tekortkomingen hebben, 
maar dat de Thaise CAA onvoldoen-
de toezicht houdt op naleving van de 
afgesproken standaards.

Het geflirt van Thailand met de zwar-
te lijst was maar kortstondig. Dat ze 
toch niet op de EU zwarte lijst be-
landde, kwam door een nauwe sa-
menwerking die op gang kwam tus-
sen EASA en de CAA Thailand. 

De aandacht lijkt overigens sinds het 
ontstaan van de lijst te zijn verscho-
ven van individuele luchtvaartmaat-
schappijen naar landen waar die 
maatschappijen geregistreerd staan. 
Door deze ongedifferentieerde aan-
pak komt er meer druk te staan op 
de autoriteiten om hun taken goed 
uit te voeren. De zwarte lijst werd 
vanwege deze trend bekritiseerd 
door haar gebrek aan doorzichtig-
heid en politiek vooroordeel. De Afri-
can Airline Association noemde het 
“een bot instrument dat de ontwik-
keling van een rendabele luchtvaart-
industrie in Afrika beperkt.”

Impact en bijvangst
De gevolgen van het ‘op de lijst ko-
men’ zijn niet gering voor een airline. 
Het heeft impact op de publieke per-
ceptie en op de commerciële rela-
ties, netwerken en winsten van zo-
wel EU- als non-EU-operaties. Denk 
aan codesharing, waarbij passagiers 
binnen de EU tijdens de boeking ge-
informeerd horen te worden wanneer 
ze een vlucht hebben met een ge-
blackliste airline. Deze verplichting 
staat ook vermeld in de General 
Conditions of Carriage. De nodige 
verzekeringen kunnen duurder uit-
pakken en het kost meer moeite om 
ze af te sluiten. Om maar niet te 
spreken over het krijgen van krediet 
om een operatie in stand te houden 
of op te bouwen.

Een onverwachte winst blijkt ook be-
haald op het gebied van het tegen-
gaan van illegale wapen- en munitie-
handel. Er was een grote correlatie 

Winst was het 
destabiliserend 
effect op wapen-
handel.
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conflicts-and-peace/transport-
and-security/air-transport/eu- 
engagement-in-air-safety-regu-
lation

• http://eur-lex.europa.eu/eli/
reg/2005/2111/oj

• Icao
• Eurocontrol
• http://www.kattenlaw.com/ 

Air Koryo (Noord-Korea) werd tot 2010 volledig geweerd, maar sinds 2010 mag de TU-204 (Tupolev) op Europa vliegen. 
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Voor Thailand 
bleef het bij een 
waarschuwing.

Nederland heeft 
een speciale plaats 
bij Garuda.



Het koffiehuis
Tekst: Jochem Baas, foto: Jesper Visser 
Bij binnenkomst in dit illustere vertrek onder de B-pier dringt een penetrante geur je neusgaten binnen die herin-
neringen oproept aan het slechtgeventileerde huis van je onterfde oom. Die oom die Javaanse jongens zat te roken, 
vergezeld door twee golden retrievers en een paar natte jassen.
In de hoek hangen monitoren die troosteloos in stand-by-modus voor zich uitstaren of het gitzwarte MS-DOS-
scherm van ALTEA vertonen. Moderne techniek heeft ze overbodig gemaakt en binnen afzienbare tijd zullen ze in 
bulk aan een louche kringlooporganisatie cadeau gedaan worden. 
De vakjeskast met destination- en alternatebinders is vervangen voor een plastic bak waar onverschillig envelop-
pen met ACARS-printjes in gedeponeerd worden.
Een drietal Ikea-banken, die waarschijnlijk ooit een kleur als ‘gentiaanblauw’ gehad hebben, zijn nu zo verschoten 
en vuil dat je je afvraagt waarom een zinnig persoon er ooit plaats op zou nemen, gezien het risico van het al dan 
niet oplopen van een geslachtsziekte. Verder verloor een gecrowdfunde tafelvoetbaltafel binnen een week zijn eer-
ste poot en worden de toiletten gedeeld met de grondafhandeling van het B-platform, waardoor die na half tien ‘s 
morgens al een absolute no-go area zijn geworden. 
Je kunt je afvragen waarom iemand zich vrijwillig in deze ruimte zou begeven.
Het antwoord op deze vraag is heel simpel. Bemanningsleden van KLM Cityhopper komen niet naar het koffiehuis 
voor een latte macchiato of om uitgebreid NOTAMS te lezen. Ze komen hier om te roken… óf om te poepen. En als 
ze zeggen van niet, dan komen ze hier waarschijnlijk toch voor. In dat geval combineren ze het enkel met het ex-
cuus het denderende kabaal van de ontelbare draaiende motoren en ground power units op het ‘self-parking-B-
platform’ te ontvluchten. 
Het koffiehuis is niet sprankelend, luxe of schoon. Het is als de scheve das van de vlieger die om half vier ’s och-
tends is opgestaan. Evenals de bemanningsleden die het huisvest is het koffiehuis geen sierpaard maar een werk-
paard. Het koffiehuis is niet mooi, maar functioneel. Het koffiehuis is het kloppende hart van de KLM Cityhopper-
operatie. Een vlieger zonder koffiehuis is als een paard zonder stal. Waar moet hij schuilen tegen de boze 
buitenwereld op dagen van mist of storm? In het koffiehuis wordt gelachen en gehuild, geruzied en verbroederd. 
En daarom moeten we zuinig zijn op het koffiehuis. Het koffiehuis is fantastisch.

bemanningencentra



Een vergelijkbare band is er tussen 
LOSA en Evidence Based Training 
(EBT). Drie TLC trainers zijn bijvoor-
beeld ook bestuurslid van de EBT 
Foundation. Ook voor KLM is EBT 
zeer actueel. De trainingsafdeling is 
volop bezig met het ontwikkelen en 
invoeren van het Advanced Type 
Qualification Program, ATQP. Doel 
hiervan is om in de nabije toekomst 
minder te gaan trainen op wat moet 
van de wetgever, en meer op wat no-
dig is, gebaseerd op de geanonimi-
seerde resultaten van alle crews tij-
dens training en checking. Evidence 
Based Training dus. KLM is wereld-
wijd de eerste airline die om die re-
den ook een EBT-module aan de 
LOSA heeft toegevoegd.

Observers op 320 vluchten
Het was reden voor TLC om met een 
zware delegatie naar Schiphol af te 
reizen. Om de KLM observers te trai-
nen verscheen TLC begin januari 
maar liefst negen man sterk. Allen 
vliegers, met niet alleen een impo-
sante vliegcarrière achter de rug, 
maar ook een bak met ervaring in 
CRM-ontwikkeling/training of safety 
management.

In drie dagen tijd zijn 31 KLM-
vliegers, die zich hiervoor hadden 
aangemeld uit alle lagen van het vlie-
gerkorps, door TLC opgeleid tot 
LOSA observer. De training is na-
tuurlijk gericht op TEM en behoorlijk 
intensief. In de woorden van Hugh 
Webbon van TLC: “A LOSA observer 
will never be the same pilot again.” 
Die scherpe blik op TEM raakt een 
observer kennelijk nooit meer kwijt.
Drie van de TLC-trainers zijn zelf ook 
aan het observeren bij KLM. Samen 

Die dag was de aftrap van 
LOSA bij KLM. Na een jaar 
of vijftien van wikken en we-
gen is The LOSA 

Collaborative (TLC) dan toch in huis 
gehaald, en deze maand is LOSA bij 
KLM in volle gang.
Wat is LOSA eigenlijk? Hoe gaat het 
in zijn werk? En wat is het doel ervan?

The LOSA Collaborative is ontstaan 
uit de wens van Delta Airlines om, na 
invoering van Crew Resource 
Management rond 1994, het effect 
van deze verandering te onderzoe-
ken. In samenwerking met de 
University of Texas in Austin, is een 
observatieprogramma ontwikkeld 
om te kijken naar de ‘werkelijke’ 
operatie en het effect van CRM daar-
op. Hieruit bleek dat het gebruik van 
SOP’s en CRM op de route substan-
tieel anders was dan in een trainings-
omgeving. 

Om dit beter in kaart te brengen, is 
toen door de universiteit van Texas 
de manier van observeren enigszins 
aangepast en is men gaan kijken 
naar alle invloeden op de operatie 
van buitenaf en de manier waarop 
dat gemanaged werd (TEM). 
Daarmee veranderden de observa-
ties van een CRM audit in een audit 
die kijkt naar onder meer de skills die 
gebruikt worden om Threats & Errors 
te managen. Dit gebeurde aan het 
eind van de jaren 90, in samenwer-
king met Continental Airlines. 
Hiermee was LOSA geboren. 

Proactief SMS
Inmiddels hebben meer dan tachtig 
luchtvaartmaatschappijen aan LOSA 
deelgenomen. TLC is bij vrijwel elke 
grote airline op bezoek geweest, en 
bijvoorbeeld ook bij veel helikopter-
bedrijven en de Amerikaanse lucht-
macht. In Nederland heeft Transavia 
al twee keer een LOSA uitgevoerd.
LOSA is dus niet nieuw, maar wel 
voor KLM. 

Er zijn natuurlijk al veel methodes 
waarmee een luchtvaartmaatschap-
pij kijkt naar haar operatie, met als 
doel om de vliegveiligheid te verbe-
teren. Voorbeelden daarvan zijn het 
onderzoeken van incidenten, het bij-
houden van ASR’s, Flight Data 
Monitoring, het maken van statistie-
ken en trends. Alleen kijken deze 
systemen vooral naar wat er niet 
goed gaat, of wat er mis is gegaan. 
Daar waar luchtvaartmaatschappijen 
al decennia ervaring hebben met het 
reactieve deel van SMS, kan LOSA 
juist veel bijdragen aan het proactie-
ve en preventieve deel. 

Het veiligheidsmodel van James 
Reason (de kaas met de gaten) stamt 
uit 1990. Volgens sommigen is het te 
simpel, verouderd. Toch wordt het 
wereldwijd nog veel gebruikt, mede 
omdat het beeld zo duidelijk is. In 
Reason’s terminologie kijkt LOSA 
niet alleen naar de gaten in de kaas 
(waar zitten ze, hoe groot zijn ze), 
maar ook naar de plekken waar die 
kaas juist wel zit (hoeveel lagen, hoe 
dik). Het is niet alleen belangrijk om 

te ontdekken waar je nog verbeterin-
gen kunt aanbrengen, maar vooral 
ook waar je dat juist niet moet doen 
omdat het daar heel erg goed gaat. 

Vliegers worden natuurlijk al regel-
matig geobserveerd tijdens de nor-
male operatie. Alleen gebeurt dat 
dan door iemand die de vliegers ook 
moet beoordelen, vaak hoger in rang 
en/of meer ervaren. Mede daarom 
ziet een inspecteur (line check air-
man) vaak de zogenaamde ‘angel 
performance’, en niet de normale 
manier van opereren. LOSA biedt 
een oplossing voor dit probleem.

LOSA, TEM en EBT
Zoals elke audit kijkt LOSA naar het 
systeem, niet naar de persoon. 
LOSA is volledig anoniem en ‘peer-
to-peer’. Er is welbeschouwd geen 
reden voor de vlieger om zich anders 
dan anders te gedragen, want LOSA 
is volledig ‘non-jeopardy’. Er is ook 
geen beoordeling, geen feedback.

Om de vlieger niet af te leiden van 
zijn normale handelen, zijn de LOSA 
observers stil. De bekende ‘fly on the 
wall’, dat is het doel. TLC gaat daar 
ver in: een klikpen is bijvoorbeeld 
verboden, dat leidt af. Elke observer 
krijgt dus een draaipen mee. Ze kij-
ken scherp naar de bedreigingen 
voor de vliegers van buitenaf, naar 
afwijkingen van de SOP’s, en vooral 
naar hoe de vliegers met deze twee 
zaken omgaan. Threat and Error 
Management (TEM) dus.
 
TEM en LOSA zijn nauw met elkaar 
verweven. Ze zijn in dezelfde periode 
ontwikkeld, deels door dezelfde 
mensen.

Op donderdag 12 januari was er voor de oplettende 
kijker iets aparts te zien in het KLM-bemanningen-
centrum. Veel van de groepjes B737-vliegers die 
zich op hun vlucht aan het voorbereiden waren 
bestonden ineens uit drie ‘man’. Een vlieger extra: 
een KLM-vlieger, maar zonder strepen.

Deze maand bij KLM: 
Line Operations 
Safety Audit (LOSA) 

Tekst: Evaluation Pilots Steven van 
Haaff en Ronald Frets

met de 31 KLM observers gingen ze 
de dag na de training aan de slag. In 
een periode van zes weken vliegen 
de observers mee op ongeveer 320 
vluchten, verdeeld over alle KLM-
vliegtuigtypes. 
Een LOSA observer maakt van elke 
vlucht een uitgebreid rapport, en 
stuurt dat, geanonimiseerd en ver-
sleuteld, naar TLC in Austin. De be-
vindingen uit deze 320 rapporten 
zullen in april worden besproken met 
KLM. Tijdens deze ‘Round Table 
Meetings’ worden de genoteerde 
gegevens gevalideerd: KLM en TLC 
stemmen samen af of de bevindin-
gen wel kloppen.
In juni volgt dan het LOSA-
eindrapport. De bevindingen van het 
eindrapport zullen door KLM met 
haar vliegers worden gedeeld. KLM 
heeft er hoge verwachtingen van.
LOSA’s kritische en andere manier 
van kijken gaat KLM ongetwijfeld 
veel waardevolle informatie opleve-
ren, waarmee procedures en trainin-
gen van personeel, en daarmee de 
randvoorwaarden voor het dagelijks 
werk van de vlieger, verbeterd kun-
nen worden. Een nog veiliger vlieg-
operatie, dat is natuurlijk het uitein-
delijke het doel van LOSA.

Benchmark en aanbevelingen
Door het uitvoeren van LOSA’s bij 
vele maatschappijen heeft TLC, on-
der toezicht van de University of 
Texas, inmiddels een enorme data-
base opgebouwd. LOSA biedt KLM 
daardoor straks ook de mogelijkheid 
om haar uitkomsten te vergelijken 
met die van andere airlines. Een 
soort benchmark op het gebied van 
vliegveiligheid.

Het LOSA-eindrapport moet aan het 
licht brengen waar in de operatie de 
sterke en zwakke plekken zitten. 
Meedoen aan LOSA vraagt zo trans-
parantie en een zeker lef. 
Vliegdienstmanagement kan vooraf 
immers niet precies weten wat de 
bevindingen zullen zijn. Ervaring bij 
andere maatschappijen leert dat het 
implementeren van de LOSA-
aanbevelingen een klus is, waar dat 
management zomaar een of twee 
jaar zoet mee kan zijn.
Stof dus voor de Op de Bok van      
januari 2019?

vei l igheid vei l igheid
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The LOSA Collaborative has conducted line 
operations safety audit projects in over 80 air-
lines and has collected over 20,000 observa-  
tions across all points of the world.  
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Verkiezingen
Tekst: Nick Vording

Luchtvaart 
Schiphol is een belangrijk onderdeel 
van de Nederlandse economie. 
Internationale bedrijven kiezen voor 
Nederland omdat we Schiphol heb-
ben. Daar hebben de Nederlandse 
reizigers uiteindelijk ook baat bij.

Schiphol kan groeien door vluchten 
naar Lelystad Airport te verplaatsen. 

De kosten van Schiphol moeten in 
verhouding staan met de concurren-
ten en milieuafspraken moeten inter-
nationaal gesloten worden. 

Belasting en pensioen
De belasting moet omlaag. Met hoe-
veel wordt niet gezegd. Vooral de 
belasting op arbeid wil de VVD om-
laag. Zo wordt werken financieel 
aantrekkelijk gemaakt. 

De VVD wil meer keuzevrijheid bij zo-
wel de AOW als het pensioen. Zelf 
kiezen hoeveel wanneer wordt uitbe-
taald en door wie. Meer regie over je 
eigen geld door bijvoorbeeld een 
deel van je hypotheek af te lossen 
met je pensioengeld.  

Daar staat tegenover dat bedrijven 
niet meer verplicht aangesloten zijn 
bij een ‘bedrijfstakpensioenfonds’. 
Werknemers bepalen zelf het fonds.

Luchtvaart 
De PvdA ziet het belang van de 
luchtvaart voor de economie. 
KLM wordt speciaal genoemd 
in het verkiezingsprogramma. 
Groei van de luchtvaart moet kun-
nen, maar dan alleen met stille en 
schone vliegtuigen. Lelystad mag 
uitbreiden.

Oneerlijke concurrentie moet bestre-
den worden. Dat moet wel in 
Europees verband gebeuren. KLM 
mag niet de dupe worden van maat-
schappijen met staatssteun. 

Nederlandse luchthavens zijn erg 
belangrijk voor de economie, en 
moeten in overheidshanden blijven. 

Belasting en pensioen 
Het Nederlandse belastingsysteem 
moet hervormd worden. Het moet 
simpeler en dienstbaarder. Belasting 
op arbeid moet verlaagd worden en 
boven de € 500.000 krijgt men geen 
hypotheekrenteaftrek meer. 

De PvdA vindt dat het pensioenstel-
sel moet worden aangepast aan de 
moderne tijd. Dat betekent minder 
risico voor de werkgever. 

De gegarandeerde uitkering moet 
verdwijnen. Dan hoeven dekkingsei-
sen ook minder streng te zijn. Dat al-
les moet wel in het collectief gebeu-
ren. Individuele potjes tasten de 
waarde van de totale belegging aan. 

Luchtvaart 
De PVV heeft een verkiezingspro-
gramma van een A4’tje. Daarin staat 
niets over luchtvaart. 

Belasting en pensioen 
De AOW-leeftijd moet weer 65 jaar 
worden en de partij wil aanvullende 
pensioenen indexeren. 

Op 15 maart mag Nederland weer naar de stembus 
om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Daarom 
heeft Op de Bok de verkiezingsprogramma’s van 
partijen die kans maken op een zetel naast elkaar 
gelegd. Wat zeggen de toekomstige volksvertegen-
woordigers over luchtvaart, Schiphol, oneerlijke con-
currentie en pensioenen?
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zetels:          41
peiling:        28 PvdA zetels:           31

peiling:         10

PVV zetels:          15
peiling:         29

Luchtvaart 
De positie van KLM en Transavia 
moet versterkt worden. Niet door die 
bedrijven direct te steunen, maar 
door oneerlijke concurrentie via 
staatssteun of personeelsuitbuiting 
aan te pakken. 

Schiphol moet in overheidshanden 
blijven. De luchthaven kan daardoor 
ook strenger optreden tegen oude 

SP zetels:          15
peiling:         10

vervuilende vliegtuigen en bio-brand-
stof promoten. Tegelijkertijd moeten 
meer HSL-treinen vanaf Schiphol 
gaan rijden, zodat minder korte-      
afstandsvluchten nodig zijn.  

Belasting en pensioen 
De AOW-leeftijd kan terug naar 65 
jaar voor wie dat wil. Pensioenen 
moeten beschermd worden, door 
o.a. de fondsen niet meer te verplich-
ten met lage rentes te rekenen. 

Salarissen boven de € 150.000 ko-
men in een belastingtarief van 65 
procent en voor hypotheken boven 
de € 350.000 wordt de renteaftrek 
beperkt.

Luchtvaart 
Het verkiezingsprogramma van het 
CDA zegt weinig over luchtvaart. 
Luchtvaartmaatschappijen worden 
niet genoemd. Bij Schiphol ziet het 
CDA kansen om de mobiliteit te ver-
beteren. Uitleg over de manier waar-
op wordt niet gegeven. 

CDA zetels:         13
peiling:        18

Oneerlijke concurrentie wordt ge-
noemd in verband met goedkopere 
arbeidskrachten uit andere Europese 
lidstaten. Ook dat is een breed be-

grip. Wantoestanden bij low 
cost-maatschappijen kun-
nen daarmee bedoeld 

worden, maar ook Poolse 
vrachtwagenchauffeurs en 

Roemeense schilders. 

Belasting en pensioen 
Pensioenen moeten collectief en 

persoonlijk zijn. Het CDA wil een 
verplichting om als werknemer deel 

te nemen aan een pensioenregeling, 
maar wel met een persoonlijk inzicht.

Het belastingstelsel moet volgens 
het CDA worden omgegooid met al-
leen een hoog en laag tarief. Getallen 
worden niet gegeven. 

Luchtvaart
D66 ziet het belang van Schiphol 
voor de Nederlandse economie. De 
luchthaven moet kunnen groeien, 
maar alleen duurzaam en met minder 
uitstoot van schadelijke stoffen. Ook 
met de omwonenden moet rekening 
gehouden worden. D66 streeft naar 
een optimale balans tussen vliegen, 
wonen en het beschermen van de 
natuur.

De Single European Sky is volgens 
D66 een grote mogelijkheid om zuini-
ger, schoner en concurrerender te zijn. 

Belasting en pensioen 
Arbeid moet minder belast worden 
en de hypotheekrenteaftrek moet ge-
leidelijk verder worden terugge-
bracht. Het eigenwoningforfait wordt 
verlaagd. 

Pensioenen moeten collectief blijven, 
maar met meer duidelijkheid voor het 
individu. Er moet een pensioenstelsel 
komen waarbij meer invloed is op de 
eigen pensioenpot. Hypotheken 
moeten bijvoorbeeld gedeeltelijk af-
gelost kunnen worden met pensioen-
geld. Meer keuzevrijheid. 

Maar tegelijkertijd wil D66 een lagere 

D66 zetels:         12
peiling:        18

maximum op het bruto pensioenspa-
ren. De hoogte van het verplichte 
pensioen van € 100.000 moet nog la-
ger. Een bedrag wordt niet genoemd.

Luchtvaart
Over luchtvaart wordt niet gesproken 
in het verkiezingsprogramma van de 
ChristenUnie. Schiphol wordt alleen 
genoemd als een nieuwe bestem-
ming van de metro van Amsterdam. 

Voor een aantal onderwerpen ver-
wijst de partij door naar Brussel. 
Oneerlijke concurrentie moet 
Europees worden aangepakt en 
CO2-beprijzing (lees: belasting) moet 
ook Europees worden aangepakt. 

Belasting en pensioen 
Het hoogste belastingtarief moet 
omlaag naar 49 procent en de pen-
sioenpot moet gebruikt kunnen wor-
den om de hypotheek af te betalen. 
De hypotheekrenteaftrek is alleen af-
trekbaar tegen het basistarief (35 
procent).

ChristenUnie zetels:    5
peiling:   5

Luchtvaart
GroenLinks wil een belasting op 
vliegreizen. Schiphol is groot ge-
noeg. Groeien hoeft niet meer. Van 
nieuwe vliegvelden is al helemaal 
geen sprake.

Belasting en pensioen 
Hoge inkomens gaan meer belasting 
betalen en lage inkomens minder. De 
AOW gaat voor iedereen omhoog. 
Pensioendeelnemers gaan individu-
eel sparen en collectief beleggen. De 
mogelijkheid tot hypotheekrenteaf-
trek wordt versneld afgebouwd.

GroenLinks zetels:       4
peiling:   13

Luchtvaart
Schiphol mag niet meer groeien, 
maar Lelystad kan eventuele groei 
overnemen. Er moet een internatio-
nale belasting op kerosine komen. 

SGP zetels:            3
peiling:           4

maatschappel i jk
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Als dat niet mondiaal gebeurt kan 
Nederland het voortrouw nemen 
door alvast een vliegbelasting in te 
voeren. 

Belasting en pensioen 
Het belastingstelsel moet eenvoudi-
ger en gezinsvriendelijk worden. De 
SGP is voor een laag basistarief met 
een toptarief. De sociale vlaktaks. 

Een deel van de pensioenopbouw 
moet gebruikt kunnen worden om de 
hypotheek af te lossen. 
Pensioenfondsen moeten gemoder-
niseerd worden. Wel collectief blijven 
beleggen, maar met individuele pen-
sioenpotten. 

Luchtvaart
Rondom vliegvelden moeten zonne-
panelen worden geplaatst. Op die 
manier kan tegelijkertijd energie wor-
den opgewekt en vogels worden ver-
jaagd. Nederland moet een vliegbe-
lasting invoeren en eventuele 
belastingvoordelen moeten worden 
afgeschaft. Vliegvelden mogen niet 
verder groeien. Het vliegverkeer 

PvdD zetels:            2
peiling:           5

Luchtvaart
Schiphol mag groeien, maar moet 
proberen te CO2-emissies naar nul 
terug te brengen. De overheid moet 
zorgvuldig omgaan met de belangen 
van KLM.

Belasting en pensioen 
Ouderen mogen hun belasting op 
papier blijven doen. En voor AOW-
gerechtigden komen geen nadelige 
wijzigingen in het belastingstelsel. 

De AOW-leeftijd moet terug naar 65 
en pensioenen moeten beschermd 
worden. De collectiviteit van pen-   
sioenfondsen moet blijven. Het hui-
dige systeem is goed. 

50PLUS zetels:            2
peiling:           9

DENK
DENK is voor open skies, omdat dat 
eerlijke ticketprijzen naar Suriname 
tot gevolg heeft. De honderdprocent-
controle vanuit Suriname moet stop-
gezet worden. 

Voor zelfstandigen moet het sparen 
voor een eigen pensioen eenvoudi-
ger worden. 
Geen hypotheekrenteaftrek boven de 
€ 500.000 en daaronder een maxi-
male aftrek van 40 procent.

VNL
Luchtvaart wordt niet genoemd in 
het partijprogramma van VNL. 

Alle belasting gaat omlaag. Een vlak-
taks van 25 procent en een btw van 
15 procent moeten de economie sti-
muleren. Over hypotheken wordt 
niets gezegd.

Het werkgeversdeel dat is bedoeld 
voor pensioenopbouw moet worden 
toegevoegd aan het brutoloon. 
Iedereen bepaalt zelf hoe dat geld 
besteed moet worden. 

Forum voor Democratie
De partij heeft geen partijprogramma 
uitgebracht, maar wel een website 
met standpunten. Luchtvaart komt 
daar niet ter sprake. Het belastingre-
gime moet vereenvoudigd worden. 

moet sowieso worden teruggedron-
gen door meer snelle openbaarver-
voersverbindingen in Europa. 

Belasting en pensioen 
Minder belasting op arbeid en meer 
belasting op grondstoffen. 

Meer vrijheid om het eigen pensioen 
in te richten. Een flexibel pensioen 
behoort tot de mogelijkheden. 

Nieuwe kleine partijen

maatschappel i jk

maatschappel i jk
De VNV monitort  nauwlettend de 
maatschappel i jke  ontwikkel ingen. 
Deze leveren kansen en gevaren 
op voor  het  beroep en de arbeids-

voorwaarden



Reünie 315 Squadron

Sinds het opheffen van 315-Squadron ontmoeten we elkaar jaarlijks 
op 16 april vanaf 17.00 uur te Soesterberg, met een hapje en een drankje.
In 2017 is de datum vanwege Pasen eenmalig verschoven naar woensdag 19 april.

Daarnaast is voor 2017 de opzet wat veranderd en nodigen we ook alle 313-vliegers uit 
deel te nemen. Beide squadrons hebben jarenlang samen geopereerd, en het lijkt de 
uitgelezen kans om de verhalen weer eens te delen.

Ons nieuwe e-mailadres is: 315RIP@gmail.com. Ook wanneer je geen bericht wilt ont-
vangen, kun je dat hier laten weten. De organisatie is in handen van: Bart <MARTY> 
Woortman, Casper <DRUK> Stoutjesdijk, Jan <TRAPPER> Post, Robert-Jan <WOODS> 
Bosch en Gijs <HOBO> de Jong.

We zijn een officiële veteranenorganisatie en ook bereikbaar via 315RIP Facebook. 
Wij zien je graag op woensdag 19 april 2017.

vóór crew dóór crew

Probleemloos
door security
Uw schoenen uittrekken bij de security check 
behoort tot het verleden. In de 
Frequent Flyer Shoes - ontwikkeld door een 
collega - is namelijk geen ijzer 
verwerkt. Zo wandelt u fluitend door de verwerkt. Zo wandelt u fluitend door de 
veiligheidscontrole. 

Profiteren? Voer tijdens uw bestelling op 
www.frequentflyershoes.nl de 
kortingscode FFS2017 in.

Magazijn opruiming !!!

ALLE SCHOENEN 

NU

175,- !!
!
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