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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland
Datum ingekomen vragen
Datum GS-besluit:

: 21 september 2017
: 10 oktober 2017

Vragen nr. 82

Vragen van mevrouw C.W.M. van Rooij (PvdA) over de fusie tussen Tata en ThyssenKrupp
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten mede, dat op 21 september 2017 door het lid van Provinciale Staten,
mevrouw C.W.M. van Rooij (PvdA), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

INLEIDING
Op woensdag 20 september maakte. Tata Steel en het Duitse ThyssenKrupp bekend dat zij in
Europa gaan fuseren. Het nieuwe bedrijf zal ThyssenKrupp Tata Steel gaan heten en het
hoofdkantoor zal in Amsterdam gevestigd worden.
Het samengaan zou tussen de €400 mln tot €600 mln aan kostenvoordelen moeten opleveren
en kan een verlies tot 4000 Europese banen betekenen, waarvan de helft in productie. De
vierduizend banen (tweeduizend op kantoor en tweeduizend in de fabriek) verdwijnen vooral bij
de afdelingen in- en verkoop en onderzoek en ontwikkeling.
Tijdens een persconferentie op 20 september liet de Heinrich Hiesinger, de CEO van
ThyssenKrupp, weten dat in Duitsland 2000 banen verdwijnen, waarvan duizend in de productie
en duizend kantoorfuncties. Dit zou betekenen dat in Nederland en het Verenigd Koninkrijk
samen 2000 banen zullen verdwijnen. De FNV verwacht dat het meeste verlies in Nederland zal
plaatsvinden. Ook de centrale ondernemingsraad (cor) van Tata Steel Nederland bevestigt in een
persbericht dat de fusie leidt tot ‘fors banenverlies’. De voorzitter van de cor heeft al gezegd
dat, op basis van zijn overleg met de leiding van Tata Nederland, alle seinen op rood staan.
In het werkgelegenheidspact wat de vakbonden op 4 oktober vorig jaar met Tata Steel
Nederland afsloten werd medewerkers nog een werkgarantie van 5 jaar gegeven. Echter, FNV
heeft haar zorg al uitgesproken over een mogelijke aantasting van de eigen
beslissingsbevoegdheid van de Nederlandse tak over beleid en investeringen.

1

2017 82
De PvdA Noord-Holland maakt zich ernstig zorgen over het mogelijk grote verlies van
arbeidsplaatsen in deze provincie door deze fusie en zou in ieder geval willen dat het bedrijf
zich aan de afspraak voor een 5-jarige werkgarantie met de werknemers houdt. Tevens hoopt
de PvdA fractie dat het college van Gedeputeerde Staten zoveel mogelijk probeert om
baanverlies te voorkomen.
Wij willen het College daarom het volgende vragen:

VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN
Vraag 1:
Heeft het college kennisgenomen van de ontwikkelingen rondom de fusie tussen Tata Steel en
ThyssenKrupp?
Antwoord 1:
Ja
Vraag 2:
Deelt het college de zorgen van de vakbonden, de werknemers, de centrale ondernemingsraad
en de PvdA fractie over het mogelijke verlies van 2,000 banen in Nederland?
Antwoord 2:
Ja, het onderwerp heeft de aandacht van het college, onder meer in contacten met het
ministerie van Economische Zaken en TATA. De directie van TATA Europa en IJmuiden heeft ons
laten weten dat het verlies van de 2000 banen op heel Tata Steel Europe betrekking heeft. Dit
aantal betreft dus zowel Tata Steel Nederland als de Britse staaltak. Of dit verlies aan
arbeidsplaatsen ook gevolgen heeft voor de 11.000 arbeidsplaatsen in Nederland waaronder de
locatie IJmuiden is nu nog onduidelijk. Tevens gaat de directie ervan uit dat een eventueel
verlies van banen niet met gedwongen ontslagen gepaard gaat, maar met natuurlijk verloop kan
worden opgevangen en door het afstoten van activiteiten. Zoals te lezen is in een artikel van het
Financieele Dagblad (21 september 2017) spreekt TATA deze verwachting uit: “Voor TATA Steel
Nederland komt dat uit op een paar honderd man”. Daarnaast is uitgesproken dat het
hoofdkantoor van de joint venture in de regio Amsterdam wordt gevestigd.
Vraag 3:
Indien ja, heeft het college deze zorg over een mogelijk verlies van Noord-Hollandse
arbeidsplaatsen al gedeeld met het bestuur van Tata Steel?
Antwoord 3:
Ja, wij hebben de directie laten weten dat ons college daar waar mogelijk TATA-IJmuiden wil
steunen bij het behoud van werkgelegenheid.
Vraag 4:
Indien nee, is het college wel van plan om dit te doen?
Antwoord 4:
Zie antwoord 3
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Vraag 5:
Deelt het College de opvatting van de PvdA Noord-Holland dat de 5-jarige werkgarantie, die de
werknemers vorig jaar nog is toegezegd, onder deze fusie niet mag komen te vervallen?
Antwoord 5:
Het is niet aan ons college om ons te mengen in arbeidsrechtelijke aangelegenheden.
Vraag 6:
Indien ja, is het college van plan om deze wens met het bestuur van Tata Steel te delen?
Antwoord 6:
Zie antwoord 5
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