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De pers recensie van maandag....

> Hoe Air France-KLM IAG en Lufthansa in 5 jaar tijd kan 
inhalen met IAG en Lufthansa

(bron Uitdagingen) 14 juni -
kwamen er vanmiddag 14 juni mensen 
France-KLM's CEO, luisteren op het Paris Air Forum. (...)
 
Als hij naar hem luistert, heeft hij reeds twee van de drie opdrachten 
vervuld die hem door de Raad van Bestuur zijn toevertrouwd: het 
herstel van de sociale dialoog met al
verbetering van het bestuur. 
aanzienlijk versoepeld door de reeks overeenkomsten die met de 
vakbonden werden gesloten over loonsverhogingen in ruil voor meer 
arbeidsflexibiliteit. Dit gaat echter ten koste van een sterke stijging van 
de arbeidskosten: +6,4' % in het eerste kwartaal van 2019! 
Gevraagd naar deze afwijking, 
Air France "ernstig gehandicapt" is door de verschillen in 

belastingen en heffingen tussen Frankrijk en zijn Europese buren. 

"Als we alle activiteiten van Air France naar Amsterdam zouden 

kunnen overbrengen, zouden we tussen 800 miljoen en 1 miljard 

euro per jaar besparen," zei

het krachtige Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) van het 
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De pers recensie van maandag.... 

KLM IAG en Lufthansa in 5 jaar tijd kan 
inhalen met IAG en Lufthansa 

- Omdat zijn optredens zeldzaam waren, 
kwamen er vanmiddag 14 juni mensen naar Benjamin Smith, Air 

KLM's CEO, luisteren op het Paris Air Forum. (...) 

Als hij naar hem luistert, heeft hij reeds twee van de drie opdrachten 
vervuld die hem door de Raad van Bestuur zijn toevertrouwd: het 
herstel van de sociale dialoog met alle personeelscategorieën en de 
verbetering van het bestuur. In het begin van het jaar werd de sfeer 
aanzienlijk versoepeld door de reeks overeenkomsten die met de 
vakbonden werden gesloten over loonsverhogingen in ruil voor meer 

aat echter ten koste van een sterke stijging van 
de arbeidskosten: +6,4' % in het eerste kwartaal van 2019!  
Gevraagd naar deze afwijking, herinnerde Benjamin Smith eraan dat 

Air France "ernstig gehandicapt" is door de verschillen in 

en tussen Frankrijk en zijn Europese buren. 

"Als we alle activiteiten van Air France naar Amsterdam zouden 

kunnen overbrengen, zouden we tussen 800 miljoen en 1 miljard 

euro per jaar besparen," zei hij. Ook de aankondiging medio mei door 
icat national des pilotes de ligne (SNPL) van het 

KLM IAG en Lufthansa in 5 jaar t i jd kan inhalen met 
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KLM IAG en Lufthansa in 5 jaar tijd kan 

Als hij naar hem luistert, heeft hij reeds twee van de drie opdrachten 

le personeelscategorieën en de 

vakbonden werden gesloten over loonsverhogingen in ruil voor meer 
aat echter ten koste van een sterke stijging van 

herinnerde Benjamin Smith eraan dat 

en tussen Frankrijk en zijn Europese buren. 

"Als we alle activiteiten van Air France naar Amsterdam zouden 

kunnen overbrengen, zouden we tussen 800 miljoen en 1 miljard 

hij. Ook de aankondiging medio mei door 



groene licht om de ontwikkeling van Transavia te bespreken, neemt een 
aardige doorn in het oog, terwijl de nieuwe baas de goedkope 

dochtermaatschappij van de groep wil uitbreiden om het hoofd te 

bieden aan EasyJet of Ryanair, die op Europese maar ook op 
binnenlandse vluchten marktaandeel verwerven. "Onze prioriteit is de 

ontwikkeling van onze activiteiten op de Franse thuismarkt en niet 

het openen van een nieuwe basis in Europa", voegde hij eraan toe, 
waarmee hij een tipje van de sluier van zijn strategie oplicht. (....) 
 De tweede opdracht: een duidelijk bestuur tot stand brengen was 
daarentegen moeilijker uit te voeren. Vooral met de verrassende 
opkomst van de Nederlandse regering in de hoofdstad van de groep in 
februari, na de crisis als gevolg van de herbenoeming van Pieter Elbers 
als hoofd van de KLM. (...)  
Benjamin Smith gaf toe dat hij volledig verontrust was door het 
optreden van de Nederlandse regering. "Ik ging van shock, naar 
verrassing, naar ondervraging. Ik realiseerde me dat het geen probleem 
was toen duidelijk werd dat de motieven van de regering niet in strijd 
waren met onze strategie", zegt hij.  
Op het Paris Air Forum herhaalde de 
 baas van de groep dat hij "zelfverzekerd" was....zolang de 

regeringen maar met hem in lijn zijn en zich niet bemoeien met zijn 

strategie. (...). "Als CEO ben ik de eindverantwoordelijke voor het goed 
functioneren van de groep. Dat betekent dat ik moet weten of alle 

mensen op sleutelposities in lijn zijn met mijn richtlijnen", zegt hij. 
Dit betreft de besturen van Air France KLM, KLM, Air France en de 
leden van het CEO Committee, Pieter Elbers, Anne Rigail (CEO van Air 
France) en Frédéric Gagey (CFO van Air France-KLM)".  
Op de vraag hoe de inhaalslag van Air France-KLM ten opzichte van 
haar concurrenten kan worden versneld, was Benjamin Smith niet erg 

gebrand op deelname aan de huidige consolidatie op de Europese 

luchtvaartmarkt. In de afgelopen jaren, terwijl Air France-KLM in 
financiële moeilijkheden verkeerde, heeft IAG Iberia, Aer Lingus en 
Vueling overgenomen, terwijl Lufthansa Austrian Airlines, Swiss, 
Brussels Airlines en de activa van Air Berlin heeft overgenomen. "We 
kochten een aandeel van Virgin Airlines," zei hij, "in de overtuiging dat 
de nummer een prioriteit is om ervoor te zorgen dat beide 

luchtvaartmaatschappijen, met name Air France, weer op weg voor 

winstgevendheid.  
Air France-KLM zou echter geïnteresseerd kunnen zijn in LOT Polish 
Airlines, Norwegian of Scandinavian Airlines of waarom niet de 
groeiende 
 goedkope Wizz Air in Oost-Europa.... 

Mijn opmerking: De CEO van Air France-KLM heeft vrijwel niets 



onthuld over de strategie van Air France-KLM. Daarbij respecteert hij 

het beleid dat hij zijn gesprekspartners oplegt: communiceer niet als er 

discussies of werkzaamheden gaande zijn. We mogen niet vergeten dat 

de strategie pas in november moet worden aangekondigd.  

 

Ik wil de informatie die vele malen is verstrekt over het verschil in 

belastingen en heffingen tussen Frankrijk en Nederland aanvullen. In 

Nederland is de financiering van sociale stelsels meer gebaseerd op 

inkomstenbelasting dan in Frankrijk.  

 

Als alle activiteiten van Air France naar Amsterdam zouden worden 

overgeheveld, zouden de besparingen voor Air France ongeveer 800 

miljoen euro bedragen. Werknemers zouden hetzelfde nettosalaris 

ontvangen, maar hun belastingen zouden met twee of drie worden 

vermenigvuldigd (bron: Institut économique économique Molinari, La 

pression sociale et fiscale réelle du salarié moyen au sein de l'UE). 

> Air France-KLM: +4,8% passagiersvervoer in mei  

(bron Cercle Finance) 11 juni - Air France-KLM meldt een toename van 
4,8% van het totale passagiersvervoer voor mei, gebaseerd op een 
capaciteitstoename van 2,6%, wat resulteerde in een toename van de 
bezettingsgraad met 1,8 punt tot 87,3%.  
Meer in het bijzonder is de activiteit van de netwerkpassagiers (Air 
France, KLM, HOP!) toegenomen met 4,9%, waarvan 5% op de lange 
afstand en 4,4% op de korte en middellange afstand, terwijl die van de 
goedkope Transavia-activiteit met 4,4% is toegenomen. Het 

vrachtverkeer van Frans-Nederland is vorige maand met 4,3% 

toegenomen op basis van een capaciteitstoename van 2,3%, 
waardoor de bezettingsgraad met 1,1 punt is gestegen tot 59,3%. 

Mijn opmerking: Het aantal passagiers dat door Air France-KLM wordt 

vervoerd is gestegen van 8,9 miljoen in mei 2018 tot 9,2 miljoen in mei 

2019, een stijging van 3,3%. Het luchtverkeer tussen Frankrijk en KLM, 

uitgedrukt in vervoerde passagierskilometers, is met 4,8% toegenomen.  

> Air France-KLM kijkt naar de Airbus A220 om zijn vloot 
te vernieuwen  

(bron Luchtvaartnieuws vertaald met Deepl) 15 juni - Naast de Airbus 

A320neo en Boeing 737 MAX, bereidt Air France-KLM zich ook 

voor om de Airbus A220 uit te rusten voor de vernieuwing van haar 

smalrompvloot, vertelde Ben Smith vrijdag aan ATW (Air Transport 
World). Volgens hem is er nog geen beslissing genomen.    
Als Air France-KLM voor de A220 kiest, zal dit waarschijnlijk in 



combinatie met een bestelling voor de A320neo of de 737 MAX worden 
gedaan. De langste variant van de A220, de -300, kan slechts 150 
passagiers vervoeren.  
De keuze voor de A220 zou goed nieuws zijn voor reizigers. Dankzij 
de brede stoelen (18,5 tot 19 inch in Economy), de 2-3 indelingen, de 
grote ramen en de standaard informatieschermen is het type zeer 
comfortabel.  
  
Air France-KLM is de enige grote lucht- en ruimtevaartgroep in 

Europa die nog niet is begonnen met het vernieuwen van haar 

vloot van smalrompvliegtuigen met de nieuwste generatie 

vliegtuigen. Smith zegt dat hij geen haast heeft, maar analisten zeggen 
dat er voor het einde van dit jaar waarschijnlijk een order is.  
De Air France A320 familie is nu gemiddeld 14 jaar oud en de 737 van 
KLM is ongeveer 12 jaar oud. De gemiddelde leeftijd zegt echter niet 
veel, want er zijn er zo'n 737 uit de vorige eeuw en er zijn er dit jaar drie 
geleverd.   
KLM verwacht ook een nieuwe 737-800. Het zou nu al geleverd moeten 
zijn, maar door productieproblemen is de levering vertraagd. Het zal 
waarschijnlijk de laatste 737 van de vorige generatie (NG) zijn die 
Boeing aan een luchtvaartmaatschappij zal leveren.  

> Boeing 787-10 : KLM stijgt op, Etihad-land in Rome 

(bron: Air Journal) 17 juni - Het eerste van de acht 787-10 vliegtuigen 

die de Nederlandse nationale luchtvaartmaatschappij verwachtte, 

vertrok op 15 juni 2019 voor het eerst vanuit de faciliteiten van Boeing 
in Charleston, South Carolina, in een speciale kleurstelling om zijn 
honderdste verjaardag te vieren. Geconfigureerd voor 38 passagiers in 
Business Class, 36 in Premium en 270 in Economy (344 zitplaatsen), is 
het nieuwe vliegtuig van KLM, geregistreerd als PH-BKA, met de naam 
"Oranje bloesem" [Orange Blossom], in eerste instantie ingezet vanaf 1 
juli tot aan de Kilimanjaro en Dar es Salaam in Tanzania, met vier 
vluchten per week. De zuster van Air France zal dan vanaf 29 
september vijf keer per week de 787-10 naar Toronto inzetten, en 
vervolgens van eind oktober naar Atlanta (basis van hun joint venture 
partner Delta Air Lines). (...) 
 
KLM heeft al dertien 787-9 vliegtuigen in gebruik genomen; de rest 
van haar langeafstandsvloot bestaat uit Airbus A330-200 en -300, en 
Boeing 777-200ER, -300ER en 747-400 en -400M - de laatste zal 
worden vervangen door de 787-10 en zeven A350-900 vliegtuigen die 
vanaf 2021 verwacht worden (nog steeds niet officieel toegewezen aan 
Air France).  



Etihad Airways vierde de ingebruikname tussen Abu Dhabi en Rome-
Fiumicino Airport van zijn 787-10, geconfigureerd voor 32 passagiers in 
Business Class en 304 in Economy. (....) Zij heeft reeds zes van de 
dertig 787-10 bestellingen besteld, naast 25 787-9 van de 42 verwachte 
bestellingen. (...) 

Mijn opmerking: De toekomstige samenstelling van de vloot van de Air 

France-KLM-groep hangt vooral af van de strategie die wordt ontwikkeld 

en het resultaat van de onderhandelingen met de Air France Pilots' 

Union (SNPL) over de toekomst van Transavia France. 

 

Bij beslissingen over de aankoop van vliegtuigen zal rekening worden 

gehouden met deze werkzaamheden. Het brandstofverbruik zal 

nauwkeurig worden onderzocht, waarbij de vermindering van de uitstoot 

van CO2 en andere broeikasgassen een prioriteit is. 

> Bourget 2019: Maar hoe ver gaat het Skywise platform 
van Airbus? 

(bron: Le Journal de l'Aviation) 13 juni - Airbus' Skywise-platform 

beweegt zich snel vooruit en beweegt zich snel. De Europese 
vliegtuigbouwer zal tijdens de 53ste editie van het Paris Air Show de 
identiteit van de volgende klantenbedrijven onthullen. De laatste cijfers 
die tijdens de Innovation Days van de vliegtuigfabrikant in Toulouse in 
mei werden bekendgemaakt, wezen al op 72 luchtvaartmaatschappijen 
voor meer dan 7.000 aangesloten vliegtuigen, waarbij Airbus-baas 
Guillaume Faury bevestigde dat het streefcijfer van 100 gebruikers 

voor 10.000 vliegtuigen nog voor het einde van het jaar kon worden 

bereikt.   
(....) De vliegtuigfabrikant had Skywise Health Monitoring (SHM) 
gelanceerd, een nieuw instrument dat, in combinatie met Skywise 
Reliability Services (SRS) en Skywise Predictive Maintenance (SPM), 
nu een complete oplossing biedt om de activiteiten van 
luchtvaartmaatschappijen te verbeteren. De eerste klant is Allegiant, 
gevestigd in Las Vegas (....). Rémi Maillard, Airbus Director of Services, 
herinnert eraan dat Skywise Health Monitoring (SHM) sinds de invoering 
ervan in januari jl. gewoon één AOG (Aircraft on Ground) per dag heeft 
gered. (....) 
 Marc Fontaine, Airbus' Director of Digital Transformation, ziet 

vrijwel geen grenzen in Skywise's vermogen om de activiteiten van 

luchtvaartmaatschappijen te verbeteren, zelfs niet om te 

voorspellen dat elke route uiteindelijk individueel kan worden 

geoptimaliseerd. De gegevens zijn overal aanwezig en Airbus wil zich 
ook richten op verhuurbedrijven, MRO-bedrijven, 



certificeringsautoriteiten en luchtwaardigheidsmanagers, evenals op 
luchthavens. De enige beperking die Marc Fontaine weigert over te 
steken is het gebruik van passagiersgegevens, "die de zaken van de 
luchtvaartmaatschappijen blijven en die ons niet aangaan", ook al 
herinnert hij ons eraan dat Skywise in de cabine zal stappen. "Airbus zal 
zich blijven richten op operaties. 

Mijn opmerking: Om hun prestaties op het gebied van 

vliegtuigonderhoud te verbeteren, maken luchtvaartmaatschappijen 

steeds vaker gebruik van voorspellende onderhoudssystemen.  

 

Delta Airlines heeft gekozen voor het Skywise predictief 

onderhoudsplatform van Airbus. Dit is niet het geval voor de Air France-

KLM-groep. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen 

van de vele klanten, heeft onze Groep ervoor gekozen om gebruik te 

maken van kunstmatige intelligentie om een eigen voorspellend 

onderhoudstool, Prognos, te ontwikkelen. 

> Transavia gaat een nieuwe brandstofbesparende 
oplossing uittesten 

(bron: Ainonline vertaald met Deepl) 17 juni - OpenAirlines, een 
software-uitgever uit Toulouse, heeft een overeenkomst getekend 

met Transavia om de nieuwe SkyBreathe OnBoard 

brandstofbesparingsapplicatie te implementeren in de cockpit van 
de low-costcarrier (Air France KLM-groep). SkyBreathe OnBoard is een 
aangesloten elektronische vluchttoepassing, die gebruik maakt van Big 
Data en kunstmatige intelligentie om brandstofbesparingskansen te 
detecteren tijdens een vlucht.  
Het is een aanvulling op de SkyBreathe Fuel Efficiency-toepassing van 
OpenAirlines, die aanbevelingen doet voor en na de vlucht. Volgens de 
voorwaarden van de overeenkomst zal Transavia bijdragen aan de 
definitie van de real-time oplossing, de validatie ervan en de 
testcampagne voor de vlucht.  
"SkyBreathe OnBoard's innovatie en intelligente digitale 

technologie stelt ons in staat om alle mogelijke operationele 

brandstofbesparingen te realiseren door onderweg aanpassingen 

te doen", aldus Emmanuel Cachia, Transavia's Vice President of Flight 
Operations. "We kijken ernaar uit om deze innovatieve oplossing te 
lanceren met de volledige steun van onze piloten en om extra 
voordelen voor het milieu te realiseren.  
De goedkope luchtvaartmaatschappij was de luchtvaartmaatschappij die 
in 2013 de SkyBreathe Fuel Efficiency tool van OpenAirlines lanceerde. 
Meer dan 30 luchtvaartmaatschappijen gebruiken nu SkyBreathe-



software. OpenAirlines is van mening dat exploitanten hun 
brandstofbesparingscapaciteit kunnen verdubbelen door de toepassing 
van SkyBreathe OnBoard. 

Mijn opmerking: Als de toepassing van het 

brandstofrendementsysteem van Transavia France doeltreffend blijkt te 

zijn, waarom wordt dit dan niet uitgebreid tot de gehele Air France-KLM-

groep? 

> Michael O'Leary - Ryanair: "Onze medewerkers zullen 
veel Franse contracten hebben". 

(bron La Provence) 13 juni - (....) Sinds april heeft Ryanair in 

Marignane twee vliegtuigen (drie in oktober) onderhouden (....), 
ongeveer honderd personeelsleden (piloten, cabinepersoneel, 
ingenieurs) (....). Doel? Boost ridership, met 2,6 miljoen vertrekkende of 
landende passagiers in Marseille, wat neerkomt op een verwachte groei 
van 38% (....).  
Philippe Bernand, CEO van de luchthaven, is enthousiast over de 

terugkeer van Ryanair: "Dit draagt bij aan de invloed van Marseille en 
de Provence in Europa en is ook een teken van vertrouwen van 
Ryanair," zei hij in de preambule van de persconferentie. Aan de 
andere kant zal hij geen commentaar geven op de teleurstellingen 

van het Ierse personeel van de firma, die door Le Monde zijn 

onthuld en door La Provence (editie van gisteren) zijn bevestigd: 

"Een verhuurder vraagt zijn huurder niet of hij zijn belastingen 

betaalt", veegt de heer Bernand.  
(....) De Syndicat national des personnels navigants commerciales 

meldden dat de in Frankrijk gevestigde Ryanair-agenten in april en 

mei niet het wettelijke minimumloon ontvingen, maar soms slechts 
600 of zelfs 400 euro. "Nooit eerder gezien", was hij beledigd, voordat 
hij de zaak aan de arbeidsinspectie had voorgelegd.  
Gisteren onder de "Franse zon" was Michael O'Leary dus vooral 
verantwoordelijk voor het vrijmaken van de grond voor dit eerste sociale 
protest. (....) Als hun eerste salarissen inderdaad werden verlaagd, dan 
is dat omdat er "dubbele belasting" op hen werd toegepast: Iers, voor 
internationale vluchten (noodbelasting, een bronbelasting); Frans, voor 
binnenlandse vluchten.  
(....) O'Leary heeft (....) een manier gevonden om zich te beschermen 
tegen de gevolgen van een mogelijke "harde Brexit" en om de kosten 
van haar bases in Frankrijk, Duitsland en Italië te drukken: hun 

personeel zal nu, onder lokaal contract, verbonden zijn aan Malta, 

waar Ryanair dinsdag een dochteronderneming heeft opgericht 
door de aankoop van het kleine bedrijf Malta Air. "Onze vliegtuigen die 



hier gevestigd zijn, zullen geregistreerd worden in Malta (dat een 

nultarief heeft voor verkopen buiten het eiland, redactionele nota), 
dus onze werknemers zullen alleen in Frankrijk hun belastingen betalen. 
Eind juli zouden de ongeveer honderd personeelsleden dus een volledig 
salaris moeten ontvangen.  
(....) Michael O'Leary (....) zal de Franse arbeidsinspectie "in september" 
herzien om "de situatie te verduidelijken". En probeer te bewijzen dat 
het vreselijke kind van het Europese luchtruim echt klaar is met zijn 
slechte manieren.... De Franse vakbonden, die hem beschuldigen van 
gewelddadige sociale dumping, wachten al op hem op het asfalt. (...) 

Mijn opmerking: Ryanair heeft geen gebrek aan verbeeldingskracht, of 

het nu gaat om het registreren van zijn vliegtuigen of het zo min 

mogelijk betalen van zijn vliegtuigbemanningen. Het Ierse bedrijf zoekt 

systematisch naar het best gezegde land. 

 

Zolang de luchthavenautoriteiten en de lokale autoriteiten die Ryanair 

subsidiëren de ogen sluiten voor haar acties, zullen de piloten en het 

cabinepersoneel van Ryanair de gevolgen daarvan blijven ondervinden. 

> Lufthansa-groep: meer dan 13 miljoen passagiers in 
mei 

(bron Air Journal) 14 juni - Vorige maand verwelkomden de 

luchtvaartmaatschappijen van de Lufthansa Group 13,216 miljoen 

passagiers, een stijging van 2,8% ten opzichte van mei 2018, met 

een stijging van de gemiddelde bezettingsgraad van 1,7 

procentpunt tot 81,1%.(....) 
 Lufthansa German Airlines vervoerde in mei 2019 6,538 miljoen 
passagiers, een stijging van 5,1% ten opzichte van dezelfde maand 
vorig jaar.... SWISS (inclusief Edelweiss) vervoerde 1,859 miljoen 
passagiers in mei 2019, een stijging van 3,6% (....). Austrian Airlines 
verwelkomde vorige maand 1,341 miljoen passagiers (+4,4%) (....). 
Eurowings (de gelijknamige lagekostenmaatschappij en Brussels 
Airlines) vervoerde in mei ongeveer 3.514 miljoen passagiers (-2,7%) 
(....). Aan de vrachtzijde 
 ten slotte is de laadcapaciteit van de Lufthansa Group in mei met 7,3% 
toegenomen, terwijl de vrachtverkoop met 2,5% in omzet per 

tonkilometer is toegenomen. Hierdoor is de vrachtbezettingsgraad 
met 2,9 procentpunten gedaald tot 61,3%. (...) 

Mijn commentaar: Ondanks het toenemende verkeer, heeft de 

Lufthansa Groep een winstwaarschuwing voor 2019 afgegeven, zie het 

artikel in de Stock Market Press sectie hieronder. 



> Italië: de overheid geeft Alitalia een nieuwe 
adempauze... 

(bron AFP) 14 juni - De Italiaanse regering heeft vrijdag ingestemd 

met het uitstellen tot 15 juli van de datum waarop Ferrovie dello 

Stato (FS), de Italiaanse spoorwegmaatschappij, een bod zal 

moeten uitbrengen op de luchtvaartmaatschappij Alitalia. (....) Eind 
 oktober had FS een bod tot overname van Alitalia gedaan, maar FS 
verwacht niet dat het bedrijf tot meer dan 30% van zijn kapitaal zal 
stijgen. Het is in gesprek met de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij 
Delta, die bereid zou zijn 15% van het kapitaal te verwerven.  
De Italiaanse Schatkist zou ook 15 % voor haar rekening nemen, wat de 
overheidsbijdrage op 45 % zou vaststellen. In dat geval zouden een of 
meer partners ontbreken voor de resterende 40%.  
De voorzitter en meerderheidsaandeelhouder van het Lazio de Rome 
voetbalteam, Claudio Lotito, heeft zich deze week bij de gelederen 
gevoegd door een aanbod te doen om deel te nemen aan de 
herlancering van Alitalia. 

Mijn opmerking: de kandidaten voor de overname van Alitalia zijn niet 

overhaast. De Italiaanse regering probeert al bijna een jaar lang haar 

nationale bedrijf te redden. 

> Airbus wil een grote impact maken met de A321 XLR. 

(bron Les Échos) 16 juni - We hadden de Boeing 797 verwacht en het is 
eindelijk de Airbus A321 XLR die naar de Paris Air Show zou 

moeten komen. Naar alle waarschijnlijkheid zou Airbus van de show 
gebruik moeten maken om een nieuwe, efficiëntere versie te onthullen 
van zijn beroemde eengangenvliegtuig, dat rond 2023-2024 in gebruik 
zou worden genomen. Een vliegtuig dat de situatie op de trans-
Atlantische markt zou kunnen veranderen... maar ook om de grond 
onder de wielen van de toekomstige "mid-range" Boeing 797, waarvan 
de commerciële lancering waarschijnlijk zal moeten wachten tot volgend 
jaar, het moment waarop de Amerikaanse vliegtuigbouwer uit de 737 
MAX-crisis zal moeten komen.  
In zijn huidige versie is de A321 al de best-seller van Airbus geworden, 
waardoor de kloof met Boeing op de middellangeafstandsmarkt voor 
eenrichtingsverkeer groter is geworden. De A321 is in de 
langeafstandsversie van de LR ook al begonnen met het binnendringen 
van de grasmat van langeafstandsvliegtuigen op trans-Atlantische 
routes. De huidige actieradius (7.400 km, of ongeveer 9 uur autonomie 
in een maximale configuratie van 220 passagiers) beperkt de autonomie 
echter nog steeds tot de oostkust van Noord-Amerika, tenzij het aantal 



zitplaatsen aan boord aanzienlijk wordt verminderd.  
De toekomstige XLR-versie (voor "extra lange afstand") kan 

Chicago vanuit elke stad in West-Europa bereiken, dankzij een 

uitgebreider bereik van 900 tot 1.200 extra kilometers. De A321 XLR 

kan meer dan 10 uur vliegen met 220 passagiers en kan zelfs 

zonder tussenstop van Parijs naar Delhi of West-Indië vliegen. Het 

kan ook een link leggen tussen Azië en Australië. En dit, voor 

lagere aanschafkosten en een lager financieel evenwichtspunt dan 

bij een langeafstandsvliegtuig. 

 
 De A321 XLR zou niet alleen de kosten verlagen, maar zou ook nieuwe 
rechtstreekse verbindingen mogelijk maken tussen secundaire steden 
die niet genoeg rendabel verkeer bieden om door breedrompvliegtuigen 
te worden bediend zonder een hub te passeren. In het laagseizoen kan 
hetzelfde apparaat ook worden gebruikt op middellange afstanden. Een 
uitkomst voor goedkope luchtvaartmaatschappijen, die de trans-
Atlantische markt willen betreden, maar ook voor traditionele 
luchtvaartmaatschappijen, die soms moeite hebben om hun grote 
luchtvaartmaatschappijen tegen een goede prijs te vullen op een zeer 
seizoensgebonden trans-Atlantische markt. (...)  

Mijn opmerking: De komst van eengangstoestellen met grote 

actieradius zal waarschijnlijk de hubstrategieën van de grote 

luchtvaartmaatschappijen op de proef stellen. 

 

Airbus A321 XLR-vliegtuigen zullen meer directe verbindingen tussen 

secundaire steden mogelijk maken. Luchtvaartmaatschappijen zullen 

hun kosten kunnen verlagen en tegelijkertijd hun CO2-uitstoot 

aanzienlijk kunnen verminderen. 

 

Om vraagtekens te zetten bij sommige uitbreidingswerkzaamheden, 

zoals de bouw van CDG Terminal 4? Een stap die onlangs door de 

CEO van Vinci Concessies is gezet. Hij vroeg zich af of de bouw van 

Terminal 4 in Roissy Charles de Gaulle wel relevant was, omdat hij van 

mening was dat het de voorkeur verdiende te investeren in rendabele 

werken op korte termijn (zie mijn brief nr. 704). 

> Paris Air Show: meer vliegtuigen, minder vervuiling, het 
is mogelijk! 

(bron La Tribune) 17 juni - Naarmate de druk toeneemt om actie te 

ondernemen tegen de opwarming van de aarde, herhalen de 
luchtvaartmaatschappijen hun verbintenis om hun CO2-uitstoot tegen 
2050 met de helft te verminderen ten opzichte van 2005. (....) 



 Dit ecologische offensief tegen vervuilend vervoer gaat in Frankrijk 
gepaard met een sociologische aanval op een " transport de riches ", 
waarvan de afwezigheid van kerosinebelastingen in hun ogen symbool 
staat voor het fiscale onrecht dat de energietransitie in Frankrijk met 
zich meebrengt. (....) 
 Soms wordt het luchtvervoer, dat door een stroom van " fake news ", 
gevoed door zijn tegenstanders, wordt beschuldigd van een van de 

belangrijkste oorzaken van de opwarming van de aarde, en vooral 

van het feit dat het niets doet om die te verhelpen. De halvering van 
het brandstofverbruik per passagier sinds 1990 weerspiegelt de 
inspanningen om de brandstofefficiëntie van vliegtuigen te verbeteren, 
waarvan sommige, zoals de A321LR, minder dan 2 liter per 100 
kilometer per passagier verbruiken.  
Maar de duizelingwekkende groei van het luchtverkeer is van dien aard 
dat het volume van de CO2-uitstoot sterk blijft toenemen. Tussen 2005 
et 2018 is de uitstoot van kooldioxide volgens IATA met 39 % gestegen. 
Volgens een studie van de Boston Consulting Group (BCG) zullen ze, 
als er niets wordt gedaan, naar verwachting verdubbelen tegen 2040. 
(...) 
 
De luchtvaartmaatschappijen zijn zich hiervan bewust. (....) Daarom was 
er al in 2009 niets dat hen daartoe verplichtte (....), de 
luchtvaartmaatschappijen hebben zich er collectief zeer ambitieus 
toe verbonden om hun CO2-uitstoot vanaf 2020 te stabiliseren en 
deze vervolgens tegen 2050 te halveren ten opzichte van 2005. (...)  
Om dit doel te bereiken, moeten vier hendels worden geactiveerd. 
De eerste is het gebruik van de nieuwste generatie vliegtuigen, die 15 
tot 20 % minder brandstof verbruikt dan de vorige generatie. De tweede 
is gericht op het veralgemenen van effectieve operationele maatregelen 
(zoals het verbeteren van starttrajecten, het gebruik van één enkele 
motor tijdens het taxiën op luchthavens, etc.). De derde is afhankelijk 
van de implementatie van moderne luchtverkeersleidingssystemen om 
de vliegreizen te optimaliseren en vertragingen, die enorme 
brandstofverspilling veroorzaken, te beperken. Tot slot is de laatste 

hefboom van cruciaal belang, aangezien deze afhankelijk is van het 

massale gebruik van biobrandstoffen in de luchtvaart. Volgens de 
IATA zal het tot ongeveer 2035 duren voordat al deze projecten hun 
volle effect beginnen te sorteren en geleidelijk aan de uitstoot 
verminderen om de doelstelling van halvering van de uitstoot tegen 
2050 te bereiken.  
Deze maatregelen zullen echter niet voldoende zijn om de CO2-uitstoot 
van entre 2020 en 2035 te neutraliseren, zoals beloofd door de 
bedrijven. Om hun verbintenis na te komen, zullen vervoerders de 

uitstoot van kooldioxide boven het niveau van 2020 compenseren 



door herbebossingsprogramma's, de omzetting van fabrieken in 
energie-efficiënte locaties, enz. te financieren.  
Dit wereldwijde CO2-compensatiesysteem, Corsia genaamd, werd 

in 2016 aangenomen door de 191 lidstaten van de Internationale 

Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), de VN-entiteit die het 
luchtvervoer reguleert. De kosten voor de luchtvaartmaatschappijen 
zullen tussen 2020 en 2035 volgens de IATA oplopen tot 40 milliards 
aan dollars. Air France-KLM verwacht in 2025 een extra kost van 

150 miljoen euro. Europese dragers slijpen hun tanden. Zij nemen al 
deel aan het systeem voor de handel in emissierechten dat Brussel in 
2012 heeft opgelegd voor intra-Europese vluchten, maar vrezen dat ze 
voor dezelfde emissies twee keer zoveel moeten betalen. Of zelfs drie 
keer als er in sommige landen een kerosinebelasting zou worden 
ingevoerd. De bezorgdheid is des te groter omdat de prijs per ton 
koolstof, die tot nu toe belachelijk laag is geweest (5 op 7 euros), in 
2018 begon te stijgen tot ongeveer 25 euro.  
Om de uitstoot vanaf 2035 te verminderen, wordt alle hoop gevestigd op 
biobrandstoffen voor de luchtvaart.  
" Ils kan onze ecologische voetafdruk verminderen met 80 % ", zegt 
Alexandre de Juniac. Daar zijn 
 we nog ver van verwijderd. Tien jaar na hun eerste certificering 
vertegenwoordigen duurzame biobrandstoffen slechts 0,04 % van het 
wereldwijde kerosineverbruik. De oprichting van nieuwe sectoren is 

nog steeds hangende. De reden hiervoor is dat hun prijzen twee tot vijf 
keer zo hoog zijn als die van kerosine, afhankelijk van het type 
biobrandstof. Maar afgezien van de kosten is het belangrijkste 

obstakel voor hun ontwikkeling misschien wel het ontbreken van 

een wereldwijde verplichting om ze te gebruiken. Dit is een 
fundamenteel punt.  
(....) Alle staten in de wereld zouden daarom in de ICAO over een 
gemeenschappelijke verordening ter zake moeten stemmen. (....) 
 Op papier is het plan van de bedrijven om de CO2-uitstoot tegen 

2050 met de helft terug te dringen dan ook uiterst moeilijk, maar 
haalbaar. Het zou vooral kunnen dienen als een overgang naar de 
elektrische luchtvaart, die het mogelijk zou maken om het luchtvervoer 
aan het eind van de eeuw in zeer grote mate..... koolstofarm te maken. 
(...) 

Mijn opmerking: De bijdrage van het luchtvervoer aan de strijd tegen 

de opwarming van de aarde stond vorige week centraal in de 

besprekingen op het Parijse Luchtforum.  

 

Ik bewaar twee gegevens: 1 

. 



 Ik bewaar twee gegevens.  

De toezegging van de Franse regering, via de stem van de minister van 

Vervoer, E. Borne, die aangaf dat een eventuele belasting op het 

luchtvervoer alleen op Europees niveau kan worden overwogen.  

 2. Om de koolstofvoetafdruk van vliegtuigen te beperken, is het gebruik 

van biobrandstoffen noodzakelijk. Bij de huidige stand van de kennis is 

er geen ander alternatief. 

 

Wat dit laatste punt betreft, zijn de deskundigen het erover eens dat het 

gebruik van deze biobrandstoffen, gezien de hoge kosten van deze 

biobrandstoffen, alleen nodig zal zijn als de internationale 

burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) mondiale regels vaststelt.  

 

Dit is mogelijk geweest op het gebied van luchtvaartveiligheid, het moet 

mogelijk zijn voor de bescherming van de planeet. 

 
De Stock Market Press Review.... 

> Lufthansa: Oddo bevestigt zijn advies, ondanks de 
waarschuwing. 

(bron CercleFinance) 17 juni - De koers van het aandeel daalde met 

bijna -12% op de beurs van Frankfurt na de waarschuwing over de 

resultaten van 2019. De groep verwacht nu voor 2019 een 
operationele marge tussen 5,5% en 6,5% tegen 6,5% tot 8% voor 2019, 
hetzij een aangepaste EBIT tussen 2.000 en 2.400 ME (tegen 2.869 ME 
voor Oddo).  
Na deze waarschuwing bevestigt Oddo zijn aankoopadvies en zijn 
richtprijs van 26 E. Deze sterke aanpassing is te verklaren door de 

verslechtering van de tarieven op de Europese markt en in het 

bijzonder op de thuismarkt (Duitsland en Oostenrijk) als gevolg 

van overcapaciteit, maar ook door een strategie om het 

marktaandeel van Lufthansa te verdedigen," legt Oddo uit. De 
 verslechtering bij Eurowings is indrukwekkend met een aangepaste 
EBIT-marge tussen -4% en -6% in vergelijking met een break-evenpunt 
dat tot nu toe werd verwacht met een daling van de opbrengsten per 
eenheid met één cijfer, maar ook een vertraging in de verlaging van de 
kostenbasis, voegt het analysebureau eraan toe.  
Oddo gelooft dat een waarschuwing van deze omvang op vele 

niveaus een echte teleurstelling is. Enerzijds toont het aan dat de 
achteruitgang relatief recent is (waar een slechte controle en sturing, 
wat nog zorgwekkender zou zijn...), aangezien Lufthansa een van de 
eerste Europese bedrijven was die voor het tweede kwartaal van 2019 



een positieve omzet per eenheid voorspelde. Anderzijds wijst hij op het 
probleem van de tijdrit bij Eurowings, die zijn kostenbasis absoluut moet 
verlagen om de agressiviteit van goedkope luchtvaartmaatschappijen 
(Ryanair, EasyJet, Wizz, ...) doeltreffend te kunnen bestrijden". 

> Air France KLM weggevaagd door de val van Lufthansa 

(bron: Boursier com) 17 juni - Zoals verwacht veroorzaakt de laatste 
waarschuwing van Lufthansa schade in de Europese luchtvaartsector. 
Terwijl Lufthansa in Frankfurt met meer dan 10% in elkaar stortte, 
verkocht Air France KLM meer dan 4% tot € 7,9 miljoen. De Duitse 

nationale luchtvaartmaatschappij, die zich beroept op de 

toegenomen concurrentie van lagekostenmaatschappijen en de 
stijging van de brandstofrekening, verwacht nu een exploitatiemarge 

van 5,5 tot 6,5%, tegenover een eerdere marge van 6,5 tot 8%. De 
jaarlijkse belastbare bedrijfswinst zal naar verwachting tussen de € 2 en 
€ 2,4 miljard bedragen ten opzichte van € 2,4 tot € 3 miljard voorheen.  
Ondanks het faillissement van een aantal luchtvaartmaatschappijen in 
de afgelopen maanden hebben Europese bedrijven nog steeds te 
maken met een aanzienlijke overcapaciteit die op de tarieven van de 
verschillende spelers drukt. 

Einde van het persoverzicht 

> Mijn commentaar op de evolutie van de koers van het 
Air France-KLM aandeel  

De koers van het aandeel Air France-KLM bedroeg eind maandag 

17 juni € 7.886,-. Het is met 2,55% gedaald. Het Lufthansa-
inkomensalarm is de belangrijkste oorzaak van deze daling. 

Het gemiddelde (consensus) van analisten voor het aandeel AF-

KLM is 10,77 euro. Na de bekendmaking van de resultaten van het 
eerste kwartaal en de aankondiging van een nieuw vrijwillig vertrekplan 
voor het aanloophavenpersoneel is het aantal schepen gedaald. 

Het vat Brent-olie (Noordzee) is gedaald van 1 naar 62 dollar. De 
afgelopen drie weken is de prijs van een vat bijna stabiel gebleven, rond 
de 62 dollar. 

Deze indicatieve informatie vormt op geen enkele wijze een 

stimulans om aandelen van Air France-KLM te verkopen of aan te 

vragen. 

U kunt reageren op dit persoverzicht of mij alle informatie of gedachten 



geven die mij kunnen helpen mijn rol als directeur van de Air France-
KLM-groep beter te beheren. 

U kunt mij per omgaande vragen stellen over de Air 
France-KLM groep of over het aandeelhouderschap van 
de werknemers...... 

Ik zie je snel weer. 

Om de laatste persberichten van maandag te vinden, vindt u hier de 
laatste persberichten 

Als u geniet van deze persrecensie, laat het dan 
rondgaan. 

Nieuwe lezers zullen het kunnen ontvangen door mij het e-mailadres 
van hun keuze te geven. 

| François Robardet... 

Directeur Air France-KLM die de aandeelhouders van PS 

en PNCV vertegenwoordigt U 

 kunt mij vinden op mijn twitteraccount @FrRobardet 

Deze persevaluatie behandelt onderwerpen die verband houden met het aandeelhouderschap van Air 

France-KLM.  

Als u deze brief/persrecensie niet langer wenst te ontvangen, schrijf u dan uit en specificeer uw verzoek.  

Als u de persrecensie liever op een ander adres ontvangt, laat het me dan weten. 

Om contact met mij op te nemen: bericht voor François Robardet. 10103 mensen ontvangen deze 

persrecensie live 

  

 


