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Air France-KLMmaakt voorhet eerst
sinds 2008weerwinst,maarhet houdt
niet over.Geholpendoorde lageolieprijs
boektedeFrans-Nederlandse luchtvaart-
maatschappij het afgelopen jaar een
nettowinst van€118mln.

De lagerebrandstofprijs scheeldehet
bedrijf €446mlnaankosten,maar een
deel vande lagerebrandstofrekening
moest Air France-KLMdirect doorgeven
aande consument inde vormvan lage-
re ticketprijzen.Die consumentheeft,
dankzij de snelle groei vanprijsvechters
alsRyanair enEasyJet enmaatschappij-
en als TurkishAirlines enEmirates, de
keuzeuit een steeds groter aanbod.

Gecorrigeerd voorde effecten vaneen
zwakke euro ende impact van een twee-
weeksepilotenstaking in2014daaldede
omzet vanAir France-KLMhet afgelopen
jaar danookmet 3,2%.De resultaten
kregenbovendien eeneenmalige op-
kikker van€230mlndoorde verkoop
van landingsrechtenopdeLondense
luchthavenHeathrow.Ook verdiendede
luchtvaartmaatschappij €218mlnmet
de verkoop vanaandelen inboekings-
systeemAmadeus.

Bovendiengaandekostennogaltijd
minderhardnaarbenedendangewenst.
Air Franceheeftmethet overgrote
deel van zijnpersoneel nog altijd geen
overeenkomst kunnen sluitenover een
beoogdeproductiviteitsverhoging.De
noodzaakomtebezuinigen enhet gat
metde concurrentie te dichtenblijft dan
ookonverminderdgroot, stellen topman
Alexandrede Juniac enKLM-directeur
Pieter Elbers in eengezamenlijke toe-
lichtingopde jaarcijfers.

VUbentde goden zeker buitengewoon
dankbaar voorde lagebrandstofprijs?
De Juniac: ‘Inde eerste plaats ben ik
onzewerknemersdankbaar.De grootste
bijdrage aanonzebesparingsplannen
komt vanhen.Maarde lagebrandstof-
prijs helpt onsook.Bij eenhogerebrand-
stofprijs zouons resultaat inderdaad
minder goed zijn.Maar vergeet niet:
iedereenprofiteert vande lagebrand-
stofrekening, ookonze concurrenten.’

VUbentnogaltijd fors duurder dande
concurrentie.
De Juniac: ‘Dat klopt.Dat probeer ik ook
aande vakbondenuit te leggen.Onze
concurrenten inEuropa endeVerenigde
Statenboeken resultatendie velemalen
beter zijn.NeemDeltaAirlines, dat een

‘Concurrentieprofiteertook
Voor het eerst in vijf jaar boekt Air France-
KLM winst. De lage olieprijs helpt, zegt
topman Alexandre de Juniac. Maar de
achterstand op rivalen blijft groot
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‘Personeels
kostenverlagen
isoveral lastig’

‘Ikverwachtdat
we inmaart
gaanpratenmet
depiloten’

vergelijkbare omzet heeft alswij. Zij
boektenhet afgelopen jaar eennetto-
winst van ruim€4mrd.DeltaAirlines
heeft net eenbelang van€500mlngeno-
men inChinaEastern. Ik zoudat graag
gedaanhebben.Maar opditmoment
hebbenwedat geldniet.Omtekunnen
groeien indeze sector hebbenweheel
veel geldnodig.Daarvoormoetenonze
kostenophetzelfdeniveaukomenals
die vanonze concurrenten.’

VAir France zou in september klaar
zijnmetdepersoneelsonderhandelin-
gen, zei u afgelopen zomer.Maar er is
nognauwelijkswat bereikt.Watdoet u
verkeerd?
De Juniac: ‘Personeelskosten verlagen
is overalmoeilijk. BritishAirwaysbegon
ermee in2002 enwas in2011klaar.Ook
de cao-onderhandelingenbijKLMwaren
afgelopen zomerniet bepaald een “walk
in thepark”.Maarwehebben inmiddels
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van lagebrandstofprijs’

Pieter Elbers (l) van
KLM, Alexandre de
Juniac (m) van Air
France-KLM en Frédéric
Gagey van Air France
bij aanvang van de pers-
conferentie in Parijs.
FOTO: HOLLANDSEHOOGTE

eenovereenkomstmet eenmeerderheid
vanonsgrondpersoneel. Ik verwacht dat
we inmaart gaanpratenmetdepiloten.’

VWordthet geen tijd voor eenandere
aanpak?
De Juniac: ‘Wellicht.Misschienmoeten
wenogduidelijker uitleggendat de
productiviteit omhoogmoet, zodatwe
weer kunnengroeien.KijknaarKLM,
daar kwamdegroei pas opgangnadat
in juli de cao-onderhandelingenwaren
voltooid. Ikdacht datwedit duidelijk
haddengemaakt.Maarbij elke onder-
handeling speelt tijd een rol.De vak-
bondengebruikendat tegenons, dat is
duidelijk.’

VWaaromvolgt uniet het voorbeeld
vanRyanair, dat piloten inhuurt via een
detacheringsbureau?
De Juniac: ‘Dat is niet de aanpakdiewij
kiezen.Wij zijn eenbedrijf dat zijnmen-

sen fatsoenlijk en respectvol behandelt.
We zijn trots oponze sociale traditie.
Wegaanniet het socialemodel vanAir
France enKLMomzeephelpen, ook
almoetenwedanmisschienwatmeer
onderhandelen.’

VUhadplannenom2900arbeidsplaat-
sen te schrappenbij Air France.Gaat dat
nogdoor?
De Juniac; ‘Dat getal hoordebij planB.
Dat zou ingaanalswedebeoogdepro-
ductiviteitsverhogingniet voor elkaar
krijgen.Maar alswedit jaarwel afspra-

kenkunnenmakenmethet personeel,
gaanwe in2017weer over ophet groei-
plan engaat het bezuinigingsplan van
tafel.’

VWashet planB slechtsbedoeldom
druk te zetten?
De Juniac: ‘Nee.Maar onzemensenmoe-
tenbegrijpendat zodradekostenom-
laag gaan, erweer groeimogelijk is.Dat
is hoePieter heeft het uitgelegdaan zijn
mensen. Ikweet zeker dat onzeFranse
medewerkers dat ookkunnenbegrijpen.
ZodraPieter zijnnieuwe cao’s hadgete-
kend, gingendekostennaarbenedenen
was erweer ruimte voor groei.’

Elbers: ‘InNederlandoverheerst soms
deperceptie dat er niets gebeurt bij Air
France.Maar als je kijkt naar de cijfers,
zie je dat inde afgelopen vier jaar al tien-
duizendwerknemers vanAir France ge-
bruikhebbengemaakt vande vrijwillige
vertrekregeling.’

‘Wij zijn een bedrijf dat zijn
mensen fatsoenlijk en
respectvol behandelt.We
zijn trots op onze sociale
traditie’

John Strickland, een bekende
consultant binnen de lucht-
vaartsector, is niet onverdeeld
te spreken over de jaarwinst
die Air France-KLM heeft
geboekt. ‘Je ziet dat de lage
brandstofprijs nu het grote
verschil maakt, maar deson-
danks loopt Air France-KLM
nog fors achter bij zijn concur-
renten, in het bijzonder lucht-
vaartgroep IAG’, aldus de Brit.
KLM is volgens Strickland een
stuk verder met zijn herstruc-
turering en het verlagen van
de kosten, maar het is Air Fran-
ce nog niet gelukt om nieuwe
arbeidsovereenkomsten te
sluiten met zijn personeel.
‘Alexandre de Juniac heeft als
topman een hoop uitdagingen
op zijn bord.’ Volgens Strick-
land begrijpt De Juniac welke
veranderingen nodig zijn hij
toont ook wel vastberaden-
heid in zijn poging om het
bedrijf in de juist richting op
te bewegen. ‘Maar onderhan-
delen met de vakbonden is in
Frankrijk nou eenmaal bijzon-
der lastig. Zijn werk is nog lang
niet af.’
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‘Air France-
KLM is er
nog niet’
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