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Deze week werd
pijnlijk duidelijk
dat Air France
KLM niet alleen
stukloopt op de re-

aliteit van de Franse politie-
ke mores, maar ook op het
Icarus-gedrag van haar
hoogste baas, de als bevrij-
der binnengehaalde Cana-
dees Ben Smith. Het spel
van macht en invloed is
Smith naar het hoofd geste-
gen. Je kan stuklopen op je
eigen enthousiasme of na-
iviteit of op de Franse poli-
tiek. Maar ook op misplaat-
ste heldendrang door zelf
fouten te maken die je niet
hoeft te maken.

Ben Smith is al veertien
maanden ceo van de Hol-
ding Air France KLM. Vlak
na zijn aantreden heeft hij
totaal misplaatste afspra-
ken gemaakt met de piloten
van het bedrijf Air France
over de productiegroeiver-
houdingen tussen Air Fran-
ce en KLM. Totaal mis-
plaatst omdat hij baas is van
de holding en niet van Air
France.

Hij had dit, zoals het
hoort, via de holding moe-
ten aansturen en de uitvoe-
ring aan de Air France-di-
rectie moeten laten. Ook
misplaatst omdat hij een
eenzijdige afspraak die hij
in zijn positie als baas van
de holding niet had moeten
maken toch maakt, maar
dat dan doet zonder overleg
met de piloten van KLM.

Nog meer misplaatst werd
het nadat Smith in de raad
van commissarissen van
KLM kwam te zitten. Hoe
kan hij vanuit die rol, deze
afspraak alsnog toejuichen?

Het totale bedrijf, perso-
neel en aandeelhouders,
wordt hierdoor geraakt.
Want door de afspraak die
Smith heeft gemaakt, is er
nu een situatie ontstaan dat
een winstgevende divisie
(KLM) productie moet inle-
veren ten faveure van een
verliesgevende divisie (Air
France). Uiteindelijk raakt
dat op de lange termijn al-
tijd de totale winstgevend-
heid en daarmee direct de
werkgelegenheid en aan-
deelhouderswaarde.

Niet alleen in het proces
rondom deze productieaf-
spraken laat Ben Smith zien
dat hij geen gevoel heeft
voor verhoudingen. Ook
rondom de herbenoeming
van KLM-ceo Pieter Elbers
liet Ben Smith zich van zijn
minst goede kant zien.

Los van de voor toeschou-
wers soms onnavolgbare
discussie over verdeling van
vloot en bestemmingen,
heeft Ben Smith ook bin-
nen de luchtvaartorganisa-
tie IATA de macht en in-
vloed die Air France en
KLM samen hadden, naar
zichzelf toegetrokken door
een zetel op te geven.
Als je het spel van
macht en invloed
goed beheerst, dan
weet je dat juist
Smith had kunnen
zorgen dat dit niet
gebeurde. Smith
mag doen alsof
hij een water-
dicht verhaal
heeft, de insi-
der weet; het
verhaal is zo
lek als een
mandje.

Niet alleen
KLM en Elbers
hebben last van
door dit op zijn
minst onconven-

tioneel te noemen gedrag
van de Canadees. Ook de Air
France-ceo wordt geregeld
gepasseerd. Recent nog bij
het verwelkomen van nieu-
we toestellen in de Franse
vloot is het Smith die ze in
ontvangst neemt. Dat is we-
derom een blijk van gebrek
aan gevoel voor verhoudin-
gen en een regelrechte klap
in het gezicht van de Air
France-baas Anne Rigail.

Of je als aandeelhouder
nu Frans of Nederlands
bloed in je aderen hebt stro-
men, iedereen weet, ziet en
accepteert dat beide bedrij-
ven op elkaar zijn aangewe-
zen en elkaar zouden moe-
ten versterken. Dat lukt
met Ben Smith nog steeds

niet. Nederlanders, maar
ook de Fransen, ken-

nen de meeste ver-
halen van Cana-

dezen als be-
vrijders en
winnaars.
Maar als geen
enkele aan-
deelhouder
de holding
bijstuurt,
dan is zowel
KLM als Air
France ge-
vangen in de
nederlagen-

strategie van
Ben Smith.

Reinier Castelein is
voorzitter van

vakbond De Unie

Bizar dat KLM klappen
Air France moet opvangen

OPINIE Reinier Castelein, voorzitter De Unie

KLM moet de luchtvloot inkrimpen ten fa-
veure van piloten van Air France. Dat

deelde de top van Air France KLM deze
week mee vanuit Parijs. Nederlandse vlie-
gers zijn boos. Vakbondsman Reinier Cas-
telein vindt dat de Canadese topman Ben
Smith een onverantwoorde koers vaart.

Toestellen van KLM en Air
France op Schiphol. De
mededeling vanuit Parijs
dat KLM de vloot moet
inkrimpen, zet kwaad
bloed bij de piloten.
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