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REPORTAGE WERKNEMERS NEDCAR VOEREN ACTIE OP HET MALIEVELD

‘Als oud meubilair 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 HAAG Overal glimmende Mitsubishi’s, maar de stemming op het
Malieveld is bedrukt. ‘We worden als
oud meubilair aan de straat gezet’,
zegt Peter (56), ruim dertig jaar werkzaam bij NedCar. In zijn hand een
grote vakbondsvlag.
Samen met honderden collega’s
kwam hij woensdagmiddag in een
lange stoet Colts en Outlanders, stoere modellen die ze jarenlang in de
autofabriek in Born in elkaar zetten,
naar Den Haag om actie te voeren. De
werknemers willen dat het kabinet
meer moeite gaat doen om de Limburgse autofabrikant te redden.
Vorige week presenteerde het Japanse bedrijf Mitsubishi het voornemen 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 overnemen.
‘Het is te weinig’, zegt FNV-bestuurder Henk van Rees. ‘We willen geen
woorden, maar daden.’ De bonden
stellen dat de hulp zinloos is als NedCar 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 fabriek wil overnemen?’
‘De infrastructuur van de Nederlandse auto-industrie valt uit elkaar’,
zegt ook vakbond De Unie. Het aantal
banen in de Nederlandse autobranche is de afgelopen tien jaar met
vijftienduizend teruggelopen tot
32 duizend banen. Ook NedCar kende grootschalige inkrimpingen.
‘De overheid moet met een reddingsplan komen’, aldus De Unie.
Volgens de bonden verschuilt de
overheid zich te veel achter Europese

Minister Verhagen van Economische Zaken in gesprek met een van de actievoerders die vanuit het Limburgse Born naar Den Haag waren gekomen om het kabinet tot meer actie te bewegen het ontslag van vijftienhonderd werknemers van NedCar te voorkomen.
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afspraken over overheidsbemoeienis.
Verhagen sluit staatssteun voor
NedCar echter volledig uit. ‘We moeten lessen trekken uit de jaren zeventig en tachtig. Staatssteun is niet de

Zoellick stopt na vijf
jaar bij Wereldbank
ANP
WASHINGTON De Amerikaanse
topman van de Wereldbank, Robert Zoellick, legt eind juni dit
jaar zijn functie neer. Dat maakte
de Wereldbank woensdag bekend.

Zoellicks eerste vijfjarige termijn als
hoogste baas van de ontwikkelingsbank loopt op 30 juni af. De voormalige handelsambassadeur van de Verenigde Staten was de elfde president
van de Wereldbank en de elfde Amerikaan die deze functie bekleedde.
De Wereldbank staat er volgens
Zoellick ‘gezond en sterk’ voor. Zoellick: ‘Daarom is het voor mij tijd om
verder te gaan en nieuw leiderschap
te ondersteunen.’
Volgens een ongeschreven regel leveren de Verenigde Staten de baas
van de Wereldbank en komt de leider
van de zusterorganisatie, het Internationaal Monetair Fonds (IMF), uit
Europa. De Wereldbank nam in april
vorig jaar voorstellen aan die ertoe
moeten leiden dat ook kandidaten

uit andere landen een kans
maken op de
baan.
Als kandidaten voor de post
worden onder
anderen
genoemd: de AmeRobert Zoellick
Foto AP rikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, en de
voormalige economisch adviseur
van het Witte Huis, Larry Summers.
De Republikein Zoellick zou zelf kans
maken op een baan in de nieuwe
Amerikaanse regering als een partijgenoot van hem de presidentsverkiezingen wint in november.
Robert Zoellick prees de historische rol die de Wereldbank in de afgelopen jaren tijdens de diverse economische crises heeft gespeeld. Onder zijn leiding verstrekte de bank
voor een recordbedrag van 247 miljard dollar aan hulp op het gebied
van onder meer infrastructuur, landbouw, handelsfinanciering, onderwijs en zorg.

oplossing’, aldus Verhagen, die binnenkort naar Japan vertrekt om te
praten met Mitsubishi. ‘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 komende drie maanden actief op zoek te
gaan naar een bedrijf om de fabriek

DUITSLAND

Besluit over Griekse
lening valt maandag

Uitbreiding tolwegen
Duitsland breidt het aantal wegen waar vrachtwagens tol moeten betalen op 1 augustus uit. Minister Ramsauer van Verkeer
maakte woensdag bekend dat er
1.000 kilometer bij komt. Dat
moet jaarlijks 100 miljoen euro
extra opleveren. Het geld gaat
naar de verbetering van het wegennet. De Duitse Eerste Kamer
zette in mei vorig jaar al het licht
op groen voor meer tolkilomeDPA
ters op vierbaanswegen.

Van onze correspondent
Marc Peeperkorn
BRUSSEL De Griekse regering zet

Uniforme certificaten

alles op alles om een tweede internationale noodlening veilig te
stellen. Haar laatste hervormingsbeloften konden de ministers van Financiën van de eurozone woensdagavond nog niet overtuigen. Maandag komen zij opnieuw bijeen voor wat diplomaten ‘de beslissende vergadering
over de Griekse redding’ noemen.

Producten die in de VS of de Europese Unie als biologisch zijn gecertificeerd, mogen vanaf juni in
beide regio’s als biologisch worden verkocht. De handel tussen
de twee grootste producenten
van biologische producten ter
wereld wordt daarmee makkelijker, aldus de Europese Commissie. Telers en bedrijven moesten
tot nu toe een Europees én een
Amerikaans certificaat overleggen als zij producten op de andere markt wilden afzetten.
AP

De euroministers bespraken de toezeggingen van Athene drie uur per
telefoon. Ze concludeerden meer tijd
nodig te hebben om die te bestuderen. Belangrijker is dat meerdere landen – waaronder Duitsland en Nederland – meer zekerheid willen dat
Griekse politici na de verkiezingen in
april de geëiste sanering blijven uitvoeren. Dezelfde landen vinden ook
dat de maatregelen de Griekse staatsschuld niet ver genoeg verlagen.
Pas vlak voor de teleconferentie
van de ministers kwam de regering-

BIO-LABELS

over te nemen. ‘Maar Mitsubishi wil
geen zekerheid geven over een sociaal 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.’

Papademos met de invulling van
325 miljoen euro aan besparingen,
onderdeel van het bezuinigingspakket van 3,3 miljard euro waar het
Griekse parlement zondag mee instemde. Daarnaast legden de leiders
van de twee grootste partijen vast
dat zij in een volgende regering niet
zullen morrelen aan het pakket.
Medio maart moet Griekenland
14,5 miljard euro aan schulden aflossen. Dat geld is er niet. De tweede reddingsoperatie 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 miljard euro verlaagt. Onder die voorwaarde zijn de eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds bereid
130 miljard euro te lenen aan Athene.
In mei 2010 kreeg het al een lening
van 110 miljard.
Als de ministers maandag akkoord
gaan, gebeurt dat onder strikte voorwaarden. Mogelijk wordt over het
EU/IMF-deel van de reddingsactie pas
later besloten om druk op Griekenland te blijven uitoefenen.

