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REPORTAGE WERKNEMERS NEDCAR VOEREN ACTIE OP HET MALIEVELD

‘Als oudmeubilair op straat gezet’
Minister Verhagen van Economische Zaken zegt geen staatssteun te willen geven. Wel
belooft hij in Japan ‘alles op alles’ te gaan zetten om een doorstart te bewerkstelligen.
Van onze verslaggeefster
Winnifred Jelier

DEN HAAGOveral glimmendeMitsu-
bishi’s, maar de stemming op het
Malieveld is bedrukt. ‘We worden als
oud meubilair aan de straat gezet’,
zegt Peter (56), ruimdertig jaarwerk-
zaam bij NedCar. In zijn hand een
grote vakbondsvlag.
Samen met honderden collega’s

kwam hij woensdagmiddag in een
lange stoet Colts enOutlanders, stoe-
re modellen die ze jarenlang in de
autofabriek in Born in elkaar zetten,
naarDenHaag omactie te voeren. De
werknemers willen dat het kabinet
meer moeite gaat doen om de Lim-
burgse autofabrikant te redden.
Vorige week presenteerde het Ja-

panse bedrijf Mitsubishi het voor-
nemen om NedCar te sluiten en de
vijftienhonderd medewerkers te
ontslaan. Het kabinet zegde hierop
toe om te helpen zoeken naar een
bedrijf dat de fabriek kan overne-
men.
‘Het is teweinig’, zegt FNV-bestuur-

der Henk van Rees. ‘We willen geen
woorden, maar daden.’ De bonden
stellen dat de hulp zinloos is als Ned-
Car vroegtijdig failliet gaat.
‘De overheid mag NedCar niet op

de vuilnisbelt donderen’, aldus Van
Rees. ‘Waarom zou de overheid geen
staatssteun kunnen geven totdat er
een bedrijf is gevonden dat de fa-
briek wil overnemen?’
‘De infrastructuur van de Neder-

landse auto-industrie valt uit elkaar’,
zegt ook vakbondDeUnie.Het aantal
banen in de Nederlandse auto-
branche is de afgelopen tien jaarmet
vijftienduizend teruggelopen tot
32 duizend banen. Ook NedCar ken-
de grootschalige inkrimpingen.
‘De overheid moet met een red-

dingsplan komen’, aldus De Unie.
Volgens de bonden verschuilt de
overheid zich te veel achter Europese

afspraken over overheidsbemoei-
enis.
Verhagen sluit staatssteun voor

NedCar echter volledig uit. ‘We moe-
ten lessen trekken uit de jaren zeven-
tig en tachtig. Staatssteun is niet de

oplossing’, aldus Verhagen, die bin-
nenkort naar Japan vertrekt om te
pratenmetMitsubishi. ‘Ik ga alles op
alles zetten voor een doorstart van
NedCar.’
Verhagen wil het voor investeer-

ders aantrekkelijker maken om naar
Born te gaan.
Mitsubishi heeft inmiddels aan de

werknemers laten weten de komen-
de drie maanden actief op zoek te
gaan naar een bedrijf om de fabriek

over te nemen. ‘Maar Mitsubishi wil
geen zekerheid geven over een soci-
aal plan voor het geval het niet lukt
om een andere partij te vinden’, zegt
Van Rees. ‘Zolang die zekerheid er
niet is, voeren we actie.’

Minister Verhagen van Economische Zaken in gesprek met een van de actievoerders die vanuit het Limburgse Born naar Den Haag waren gekomen om het ka-
binet tot meer actie te bewegen het ontslag van vijftienhonderd werknemers van NedCar te voorkomen. Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

Zoellick stopt na vijf
jaar bijWereldbank
ANP

WASHINGTONDe Amerikaanse
topman van deWereldbank, Ro-
bert Zoellick, legt eind juni dit
jaar zijn functie neer. Datmaakte
deWereldbankwoensdag be-
kend.

Zoellicks eerste vijfjarige termijn als
hoogste baas van de ontwikkelings-
bank loopt op 30 juni af. De voorma-
lige handelsambassadeur van de Ver-
enigde Staten was de elfde president
van de Wereldbank en de elfde Ame-
rikaan die deze functie bekleedde.
De Wereldbank staat er volgens

Zoellick ‘gezond en sterk’ voor. Zoel-
lick: ‘Daarom is het voor mij tijd om
verder te gaan en nieuw leiderschap
te ondersteunen.’
Volgens een ongeschreven regel le-

veren de Verenigde Staten de baas
vandeWereldbank enkomtde leider
van de zusterorganisatie, het Inter-
nationaal Monetair Fonds (IMF), uit
Europa. De Wereldbank nam in april
vorig jaar voorstellen aan die ertoe
moeten leiden dat ook kandidaten

uit andere lan-
den een kans
maken op de
baan.
Als kandida-

ten voor de post
worden onder
anderen ge-
noemd: de Ame-
rikaanse minis-
ter van Buiten-

landse Zaken, Hillary Clinton, en de
voormalige economisch adviseur
van het Witte Huis, Larry Summers.
DeRepublikeinZoellick zouzelf kans
maken op een baan in de nieuwe
Amerikaanse regering als een partij-
genoot vanhemdepresidentsverkie-
zingen wint in november.
Robert Zoellick prees de histori-

sche rol die de Wereldbank in de af-
gelopen jaren tijdens de diverse eco-
nomische crises heeft gespeeld. On-
der zijn leiding verstrekte de bank
voor een recordbedrag van 247 mil-
jard dollar aan hulp op het gebied
van ondermeer infrastructuur, land-
bouw, handelsfinanciering, onder-
wijs en zorg.

Besluit over Griekse
lening valtmaandag

Robert Zoellick
Foto AP

Duitsland breidt het aantal we-
genwaar vrachtwagens tolmoe-
ten betalen op 1 augustus uit. Mi-
nister Ramsauer van Verkeer
maaktewoensdag bekend dat er
1.000 kilometer bij komt. Dat
moet jaarlijks 100miljoen euro
extra opleveren. Het geld gaat
naar de verbetering van hetwe-
gennet. De Duitse Eerste Kamer
zette inmei vorig jaar al het licht
op groen voormeer tolkilome-
ters op vierbaanswegen. DPA

Uitbreiding tolwegen

DUITSLAND

Producten die in de VS of de Euro-
pese Unie als biologisch zijn ge-
certificeerd,mogen vanaf juni in
beide regio’s als biologischwor-
den verkocht. De handel tussen
de twee grootste producenten
van biologische producten ter
wereldwordt daarmeemakkelij-
ker, aldus de Europese Commis-
sie. Telers en bedrijvenmoesten
tot nu toe een Europees én een
Amerikaans certificaat overleg-
gen als zij producten op de ande-
remarktwilden afzetten. AP
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Van onze correspondent
Marc Peeperkorn

BRUSSELDe Griekse regering zet
alles op alles om een tweede in-
ternationale noodlening veilig te
stellen. Haar laatste hervor-
mingsbeloften konden de minis-
ters van Financiën van de eurozo-
newoensdagavond nog niet over-
tuigen. Maandag komen zij op-
nieuwbijeen voorwat diploma-
ten ‘de beslissende vergadering
over de Griekse redding’ noemen.

De euroministers bespraken de toe-
zeggingen van Athene drie uur per
telefoon. Ze concludeerdenmeer tijd
nodig te hebben om die te bestude-
ren. Belangrijker is datmeerdere lan-
den –waaronderDuitsland enNeder-
land – meer zekerheid willen dat
Grieksepolitici nade verkiezingen in
april de geëiste sanering blijven uit-
voeren. Dezelfde landen vinden ook
dat demaatregelendeGriekse staats-
schuld niet ver genoeg verlagen.
Pas vlak voor de teleconferentie

van de ministers kwam de regering-

Papademos met de invulling van
325 miljoen euro aan besparingen,
onderdeel van het bezuinigingspak-
ket van 3,3 miljard euro waar het
Griekse parlement zondag mee in-
stemde. Daarnaast legden de leiders
van de twee grootste partijen vast
dat zij in een volgende regering niet
zullenmorrelen aan het pakket.
Medio maart moet Griekenland

14,5 miljard euro aan schulden aflos-
sen.Dat geld is erniet. De tweede red-
dingsoperatie voorziet in een forse
bijdrage van de banken. Die moeten
70 procent van hun vorderingen op
de Griekse overheid afschrijven, wat
de Griekse staatsschuld met 100 mil-
jard euro verlaagt. Onder die voor-
waarde zijn de eurolanden en het In-
ternationaal Monetair Fonds bereid
130miljard euro te lenen aanAthene.
In mei 2010 kreeg het al een lening
van 110miljard.
Als deministersmaandag akkoord

gaan, gebeurt dat onder strikte voor-
waarden. Mogelijk wordt over het
EU/IMF-deel vande reddingsactie pas
later besloten om druk op Grieken-
land te blijven uitoefenen.


