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De vaste Commissies voor Landbouw en Visserij', voor Economische Zaken 2 , voor Sociale Zaken3 en voor Financiën4 voerden op 6 april 1978 gezamenlijk mondeling overleg met de Ministers van Landbouw en Visserij, van Economische Zaken en van Sociale Zaken over de ontwikkelingen in de gebeurtenissen rond het KSH-concern zoals deze zich hadden voorgedaan sinds het
laatstgevoerde overleg op 9 maart 1978 (zie stuk nr. 5). Voorafgaande aan
het overleg waren door enkele leden der commissies schriftelijke vragen aan
de Regering toegezonden. De vragen en de daarop door de Regering gegeven antwoorden zijn als bijlage aan dit stuk gehecht.
De Ministers hadden zich van enkele ambtenaren doen vergezellen.
De commissies hebben de eer van de uitkomsten van het overleg als volgt
verslag te doen.
De Minister van Landbouw en Visserij wenste een korte uiteenzetting te
geven van de gebeurtenissen, zoals zij zich na het laatstgevoerde overleg op
9 maart hadden voltrokken.
De onderhandelingen met de verschillende gegadigden, de vakbonden,
de ondernemingsraden en de directies vonden nog steeds voortgang, zo
sprak de Minister. Een succesvolle afsluiting zou hopelijk over enkele dagen
kunnen geschieden. Onder het voorbehoud, dat de Regering met de resultaten akkoord gaat, zo deelde de bewindsman mede, zal AVEBE de activa
van Zetmeelgroep-Noord overnemen, alsmede de buitenlandse dochterondernemingen van KSH (uitgezonderd Emsland Sterke, KSH/lowa en Starch
Products). De werknemers van KSH kunnen na deze overneming allen in
dienst treden bij AVEBE, terwijl een tweede, belangrijk voordeel van de overneming door AVEBE is gelegen in het feit, dat de oplossing van de milieuproblematiek goedkoper en gecoördineerd kan plaatsvinden. Wel dient
daarbij de kanttekening te worden geplaatst, aldus de Minister, dat voor
Emsland Sterke een bevredigende oplossing wordt gevonden.
De onderhandelingen met CSM waren zo goed als afgerond. Resultaat zal
naar alle waarschijnlijkheid zijn, dat CSM de activa van Honig Merk-artikelen
overneemt exclusief het Co-op bedrijf te Utrecht, dat per jaar een verlies lijdt
van ± 31/2 min. gulden.
Met betrekking tot de Varopavestiging te Tilburg merkte de Minister op,
dat CSM de voorwaarde heeft gesteld, dat de vakbonden willen meewerken
aan een regionale herstructurering van de in Tilburg gevestigde bakkerijen.
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Onderhandelingen met Wessanen zullen naar alle waarschijnlijkheid resulteren in een overneming van de tarwegroep door Wessanen, zo merkte
de Minister op.
De activiteiten op het gebied van de maïszetmeel te Koog aan de Zaan
zouden naar de huidige plannen worden ondergebracht in een nieuw op te
richten NV, waarin Wessanen, AVEBE, de Suikerunie en de overheid participeren. Een aanzienlijke investering zal nodig zijn om een modernisering van
dit bedrijf te kunnen realiseren.
KSH-research, dat naar de mening van de Minister kan worden onderscheiden in een afdeling fundamentele research (± 100 werknemers) en een
service verlenende afdeling (± 80 werknemers) zal gedurende 1 jaar door de
overheid worden voortgezet. Onderzocht moet worden of en zo ja, in hoeverre bedrijfsleven en overheid bereid zijn, door te verlenen onderzoeksopdrachten, de voortzetting te waarborgen.
Met betrekking tot de buitenlandse vestigingen stelde de Minister dat zal
worden gestreefd naar een zo hoog mogelijke prijs bij verkoop van deze vestigingen. Politieke en mededingingsoverwegingen hadden de Nederlandse
en de Westduitse overheid tot het standpunt gebracht de vestiging van Emsland Sterke in Duitse handen te brengen.
De Minister merkte ten slotte op, dat de gehele opsplitsingsoperatie naar
alle waarschijnlijkheid enig verlies van arbeidsplaatsen zal meebrengen.
Laat men het bedrijf te Utrecht (Co-op) buiten beschouwing, dan zal verwacht moeten worden dat het om enkele honderden arbeidsplaatsen zal
gaan. Het streven is erop gericht zoveel mogelijk via natuurlijk verloop en
door herplaatsing gedwongen ontslag te voorkomen.
De Minister van Economische Zaken merkte nog op, dat in de KSH-affaire
de richtlijnen worden gehanteerd die doorgaans bij steun aan individuele
bedrijven gelden. De werkgelegenheid heeft ook hier de grootste prioriteit,
terwijl tegelijkertijd de steunverlening wordt getoetst aan te verwachten effecten op langere termijn.
Een lid, behorende tot de fractie van de P.v.d.A. merkte op, dat ten gevolge
van een gebrek aan informatie de commissies niet optimaal in staat zijn hun
controlerende taken uit te voeren. Het stelde voorts, dat de Regering kennelijk andere alternatieven dan opsplitsing niet heeft onderzocht en dat een
plan van de KSH-directie met betrekking tot Zetmeelgroep-Noord bij de Ministers onbekend is. Daarnaast vroeg het zich af waarom ook de werknemers
van KSH niet werden geïnformeerd over de mogelijke alternatieven.
Hetzelfde lid vroeg zich af welke prijs AVEBE zal gaan betalen voor de
overneming van de activa van de Zetmeelgroep-Noord. Nu de overheid voor
de financiering kredietgaranties wil verstrekken is de vraag wat zij daartegenover aan zeggenschap of invloed terugkrijgt. Kan de Minister zijn visie
daarop geven en kan hij tevens mededelen of de overheid, nu reeds 650 min.
gulden in het KSH-concern is gestoken, nog meer gaat fourneren? In dit verband zou dit lid het tevens op prijs stellen een schriftelijk overzicht te ontvangen, waaruit duidelijk zal blijken in welke mate de overheid zich financieel
met het KSH-concern heeft ingelaten.
Met betrekking tot de nieuw op te richten naamloze vennootschap in Koog
aan de Zaan vroeg dezelfde spreker welke interne organisatievorm hier zal
worden opgezet. Zal de overheid de verliezen, die de eerste vier jaar worden
geleden, voor haar rekening nemen? Kan de bewindsman tevens mededelen
hoeveel arbeidsplaatsen verloren gaan na de oprichting van de nieuwe NV?
Het aan het woord zijnde lid wenste verder gaarne te vernemen in hoeverre een bericht, als zou op de vestiging in Tilbury door Cargill een bod van 20
min. dollar zijn uitgebracht, waar is. Betekent een eventuele verkoop van deze vestiging het einde van de activiteiten in Bergen op Zoom?
Een verdere vraag van dezelfde spreker betrof het sociaal plan voor de
werknemers van KSH. Zal er een integraal sociaal plan voor hen worden opgesteld? Zo ja, zal zo'n plan nog vóór de verwerkelijking van alle bereikte akkoorden tot overneming worden uitgevoerd? In dit kader vroeg dit lid tevens
welke verschillen er bestaan in rechtspositie en salariëring tussen werknemers van KSH en AVEBE.
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Sprekende over de zogenaamde 58+regeling, volgens welke KSH aan
werknemers, welke vrijwillig hadden gekozen voor vervroegde pensionering, een aanvulling op het laatstgenoten salaris verstrekte, vroeg dit lid of
AVEBE bereid was gebleken deze regeling tot de zijne te maken. Het lid wees
er hierbij op dat het om ±90 mensen gaat, welke indertijd voor deze regeling hebben gekozen.
Ten slotte stelde dit lid de milieuproblematiek aan de orde. Het wees er
daarbij op, dat in 1977 werd verwacht dat een zuivering van 65% van het afvalwater in het toekomstige jaar mogelijk zou zijn. Nu duidelijk is, aldus hetzelfde lid, dat dit percentage niet zal kunnen worden gerealiseerd zal de provinciale overheid een vergunning moeten vragen voor lozing op de veenkoloniale afvalperswaterleiding. Zal de Minister van Verkeer en Waterstaat deze vergunning verlenen, zo vroeg dit lid. Zo neen, dan moet weer worden geloosd op de veenkoloniale wateren.
Een ander lid, behorende tot de fractie van de P.v.d.A., vroeg de Minister
van Landbouw en Visserij of de in de antwoorden op de vooraf gestelde vragen aangehaalde analyses aan de commissies kunnen worden overhandigd
op een zodanig moment, dat de te nemen principebeslissingen voor de verdere toekomst van het KSH-concern nog niet zijn genomen.
Het lid sloot zich overigens aan bij opmerkingen, door een fractiegenoot
gemaakt met betrekking tot de informatievoorziening van de leden der commissies. Het vond daarnaast de antwoorden op de vooraf aan de Minister
gestelde vragen wel wat summier.
Naast een overzicht van de analyses, waarop de Regering haar beleid
heeft doen steunen, zou dit lid ook gaarne een (schriftelijk) overzicht ontvangen van de werkgelegenheidseffecten welke de totale steunoperatie met
zich brengt. Met name zou dit lid nog een nadere uitleg van de Ministers ontvangen over de mededeling dat er gedwongen ontslagen zullen plaatsvinden. Zal tot ontslag op termijn worden overgegaan? Is omtrent dit, naar de
mening van dit lid, uiterst belangrijke aspect overleg geweest tussen de bewindvoerders en de verschillende categorieën van de betrokkenen? Is ook
de vakbeweging geïnformeerd over de plannen van de bewindvoerders en
zijn de (centrale) ondernemingsraden akkoord gegaan met de uitgestippelde
beleidslijnen, zo vroeg hetzelfde lid.
Met betrekking tot de op handen zijnde, waarschijnlijk te achten overheidsdeelname in de nog op te richten NV in Koog aan de Zaan vroeg dit lid
of de overheid hier via 49%-achtergestelde leningen zal gaan participeren.
Zo ja, waarom verzekert de overheid zich niet van meer zeggenschap en invloed?
Het aan het woord zijnde lid vroeg ten slotte in hoeverre de niet geheel definitieve informatie over KSH-research te maken heeft met de bereidheid
van het bedrijfsleven om in de genoemde stichting te participeren. Wordt
participatie van het bedrijfsleven als voorwaarde in de onderhandelingen
opgenomen? Zijn er naast de nu bekende partners andere ondernemingen,
die in de research zouden willen participeren? Wordt, zo vroeg het lid nog,
wel voldoende aandacht besteed aan de vraag welke toekomstwaarde de
stichting kan hebben, mede gelet op de in het noorden van het land zo uiterst belangrijke ontwikkeling van de agrarische industrie en daarmee van
de werkgelegenheid?
Een lid, behorende tot de fractie van het C.D.A., sloot zich aan bij de wens
op de hoogte te worden gesteld van de analyses, welke het beleid hadden
geschraagd.
Daar, waar de Regering had gesteld, dat zelfstandigheid van onderdelen
van het KSH-concern niet meer is te verdedigen, merkte het lid op, dat de
toekomstwaarde van de vestigingen ook in het oordeel moet worden betrokken. Het wees daarbij met name op de vestiging te Tilbury. Zijn de toekomstige afzetmogelijkheden, gelet ook op een wijziging van het Europese beleid inzake de suikers, voor dit bedrijf gunstig te noemen?
De spreker zou vervolgens gaarne meer inzicht verkrijgen in de totale achterstand met betrekking tot de investeringen van het gehele KSH-concern.
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Hij vroeg daarna of een motivering voor de stelling, dat een bundeling van
levensmiddelen met suikeractiviteiten de voorkeur verdient boven een bundeling met zetmeelactiviteiten, gevonden kan worden in de sterkere positie
van het CSM-concern vergeleken met andere partners.
Hetzelfde lid zou gaarne vernemen waarom KSH-research, ook na het tot
stand komen van de stichting, zal worden afgebouwd. Mag met name voor
de afdeling fundamentele research niet een goede toekomst worden verwacht? Het vroeg vervolgens of de keuze van de Regering voor de datum 6
mei 1978 in verband moet worden gebracht met de mogelijkheid om nog extra tijd te hebben om onderhandelingen af te ronden. Tevens zou het een
motivering willen vernemen voor de stelling, dat de oplossing van de milieuproblematiek beter gecoördineerd en goedkoper zal zijn na overneming
van Zetmeelgroep-Noord door AVEBE.
Door hetzelfde lid werd gevraagd waarin de door de Minister genoemde
extra bijdrage ten behoeve van de bestrijding van de werkloosheid in de
noordelijke provincies zou bestaan. Wordt deze bijdrage alleen gevormd
door de te verstrekken kredietgarantie?
Een ander lid, behorende tot de fractie van het C.D.A., vroeg in hoeverre
de gehele financiële steunoperatie mogelijk is binnen de kaders, gesteld in
de diverse begrotingen. Zal de indiening van een suppletoire begroting te
verwachten zijn?
Aan de Minister van Sociale Zaken werd gevraagd welke de financiële en
de rechtspositie zal zijn van hen, die van KSH naar AVEBE zullen overgaan.
Met betrekking tot de vestiging van Co-op te Utrecht vroeg dit lid of in de
onderhandelingen met CSM de overneming van dit bedrijf als conditio sine
qua non gold. Sprekende over de herstructurering van de bakkerijen in Tilburg vroeg dit lid welke geldbedragen hiermede gemoeid zullen zijn en op
welke termijn deze herstructurering zal dienen plaats te vinden.
Ten slotte vroeg dit lid de mening van de Ministervan Landbouw en Visserij over het management van de verschillende, overnemende bedrijven. Is de
kwaliteit ervan een waarborg voor een goed functioneren van de samengevoegde partners? Is van de kant van de werknemers invloed mogelijk op de
nieuw samen te stellen raden van commissarissen en zullen de werknemers
enige controlemogelijkheid op de besteding van de steunfondsen krijgen?
Een derde lid, behorende tot de fractie van het C.D.A., wees erop, dat AVEBE de Zetmeelgroep-Noord niet op eigen kracht kan overnemen. Daardoor
lijkt het twijfelachtig, zo sprak dit lid, of een overneming dan wel zin heeft
met overheidsgeld. Dezelfde spreker signaleerde het feit, dat er gevoeligheden waren ontstaan tussen de KSH-telers en de AVEBE-telers. Met name
wordt aan de KSH-zijde niet geloofd in een onveranderde voortzetting van
de rechtspositie. Ook de heer Van Heusden had in de media zijn twijfel hierover geuit, aldus dit lid. Zou het daarom niet de voorkeur verdienen, indien
de overheid de zetmeelbedrijven zelf zou overnemen, waarna later alsnog
met AVEBE in een joint venture kan worden gewerkt?
Een lid, behorende tot de fractie van de V.V.D., stelde de vraag hoe hoog
het totale bedrag is, dat tot nu toe gemoeid is geweest met de financiële
steun voor KSH. Het wenste ook een duidelijk overzicht over de werkgelegenheidseffecten van de operatie. Met betrekking tot het laatst verstrekte
boedelkrediet vroeg het of te verwachten zou zijn, dat inderdaad 252 min.
gulden zal worden aangewend.
Sprekende over de vestiging te Tilbury merkte dit lid op, dat niet mag worden verwacht dat de verkoopprijs van dit bedrijf erg hoog zal liggen. Tevens
moet worden bedacht, dat op lange termijn een stuk potentiële concurrentie
wordt verkocht. Resumerend stelde dit lid, dat een ontmanteling van Tilbury
naar alle waarschijnlijkheid een goedkopere oplossing zal zijn.
Het aan het woord zijnde lid merkte voorts op, dat voor de gehele researchafdeling van KSH nog geen definitieve oplossing was gevonden. Het was
van mening, dat er voor het service verlenende deel van de research in verband met de geringe aanwezigheid van soortgelijke laboratoria een toekomst zou zijn weggelegd. Waarom, zo vroeg dit lid, wordt dan toch een
voorbehoud gemaakt in de plannen? Zou de op te richten researchstichting
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niet gediend zijn met het inbrengen van onderzoeksopdrachten in de overnemingsovereenkomsten?
Met betrekking tot de afdeling «engineering» vroeg dit lid ten slotte waarom in feite geen oplossing is gecreëerd terwijl toch verwacht moet worden,
dat de aanpak van de milieuproblematiek 500 tot 700 min. gulden zal gaan
kosten. Wanneer men 10% van dit bedrag uittrekt voor engineering zou dit,
met steun van AVEBE, zeer wel gefinancierd kunnen worden.
Een tweede lid, behorende tot de fractie van de V.V.D., wenste gaarne te
vernemen welk verschil in interpretatie nu verantwoord is tussen enerzijds
het door de Minister van Landbouw en Visserij medegedeelde feit, dat binnen enkele dagen principe-overeenstemming zal worden bereikt en een antwoord op een vraag, waarin werd gesteld, dat reeds overeenstemming was
bereikt.
Het aan het woord zijnde lid vroeg voorts of het te verstrekken boedelkrediet van toepassing is op vorderingen, voorraden en «intercompanyvorderingen» welke zijn ontstaan na de surséanceverlening. Ook zou het lid willen
vernemen of de op te richten researchstichting de gehele researchafdeling
zal omvatten. Welk vermogen zal deze stichting krijgen en hoe is de verhouding activa/passiva? Ten slotte vroeg dit lid of de rechtbank gekend was in
de toezeggingen welke de bewindvoerders in de onderhandelingen met verschillende potentiële partners hadden gedaan.
Een lid, behorende tot de fractie van D'66, wenste nogmaals op te merken,
dat de argumenten, welke de Minister van Landbouw en Visserij had aangevoerd tegen het onderzoeken van mogelijke alternatieven, niet sterk genoemd konden worden. Heeft de Minister zich een beeld kunnen vormen
van het oordeel der werknemers ter zake? Het lid achtte deze vraag des te
klemmender, omdat steeds met nadruk is verzocht een zelfstandig voortbestaan van het concern te onderzoeken.
Hetzelfde lid wenste gaarne te vernemen welke gevolgen voor de werkgelegenheid per afzonderlijke vestiging de steunoperatie met zich mee zal
brengen. Het vroeg daarbij tevens op welke wijze controle door de overheid
zal worden uitgeoefend op de ontwikkelingen na de overneming der KSHvestigingen. Het wees hier met name op enkele gegevens welke uit een verslag van de Algemene Rekenkamer naar voren waren gekomen.
Voorts wenste het lid gaarne te vernemen op welke termijn de door de Regering aangekondigde ontslagen in de produktiesectoren zullen plaatsvinden. Ook zou het willen horen welke afspraken met AVEBE zijn gemaakt tot
het op langere termijn handhaven van deze arbeidsplaatsen.
Het lid wees er vervolgens op, dat de servicezijde der researchafdeling
niette gemakkelijk los mag worden gezien van de fundamentele. Demarktgerichtheid der research zou zodoende wel eens in het gedrang kunnen komen. Kan de Minister van Landbouw en Visserij een toelichting geven op de
handelwijze welke wordt gevolgd nadat het eerste jaar, waarin de stichting
zal hebben gefunctioneerd, zal zijn verstreken?
Met betrekking tot de aardappelleveranties vroeg dit lid wanneer een oplossing zal zijn gevonden voor de betaling van reeds uitgevoerde leveranties. Het signaleerde tevens op handen zijnde problemen bij toekomstige leveranties, mede omdat de AVEBE-leveranciers een andere juridische band
met AVEBE hebben dan de KSH-leveranciers met KSH.
Ten slotte vroeg dit lid wat er zal gaan gebeuren met de twee zuiveringssystemen van AVEBE en KSH. Zal er nog een jaar vertraging in de inwerkingtreding optreden? Het was van mening dat het KSH-systeem mogelijk de
voorkeur verdiende.
Een lid, behorende tot de fractie van de C.P.N, vroeg aan de Minister van
Landbouw en Visserij in welke vorm medewerking wordt gevraagd van de
vakbonden bij de herstructurering van de in Tilburg werkende bakkerijen.
Kan de Minister mededelen in hoeverre de vakbonden zich reeds met deze
voorwaarden akkoord hebben verklaard en hoe hun houding tegenover de
door de Regering geventileerde plannen is? Met betrekking tot de vestiging
te Koog aan de Zaan vroeg dit lid hoe groot de deelneming van de Regering
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hier zal zijn. Zou de overheid haar invloed en controle hier niet beter kunnen
uitoefenen via plaatselijke overheidsambtenaren? Dit lid zou eveneens
gaarne een overzicht ontvangen van de gehele financiële betrokkenheid van
de overheid bij KSH.
De Ministervan Economische Zaken merkte allereerst op dat het Departementvan Landbouw en Visserij in de gebeurtenissen rond het KSH-concern
de coördinerende taken uitvoert. In het verleden heeft veel overleg tussen de
meest betrokken departementen plaatsgehad. Ingaande op de budgettaire
mogelijkheden van de steunoperatie voor KSH stelde de Minister een onderscheid te willen maken tussen enerzijds kredieten onder garanties (soms niet
gevolgd door betalingen door de overheid) en anderzijds directe steun. Voor
deze laatste vorm van overheidshulp is op de begroting van het Departement van Economische Zaken 75 min. gulden aanwezig, zo deelde de Minister mede. Echter, zo vervolgde de bewindsman, wordt binnen de 21/2 miljard
operatie 300 min. gulden opgevoerd om de post «steun aan individuele bedrijven» op te hogen tot 375 min. Daarnaast zijn op de begroting van het Departement van Sociale Zaken nog bedragen te vinden ten behoeve van
steunmaatregelen voor de arbeidsmarkt.
De Minister ging ook in op de vraag of de overheid zich wel van voldoende
zeggenschap verzekert in ruil voor de getroffen steunmaatregelen. Daarbij
wenste de bewindsman tweeërlei controlemogelijkheden te onderscheiden:
1. financiële controle, welke geschiedt door banken en accountants met
het doel, na te gaan of op boekhoudkundige wijze juist is gehandeld (bij
voorbeeld middelen op juiste wijze geboekt, aflossing correct of niet, rentabiliteit).
2. toezicht op het beleid dat wordt gevoerd, nadat gelden beschikbaar zijn
gesteld. De centrale overheid, noch de lokale overheid heeft hier voldoende
know-how om beleidslijnen uit te zetten, anders dan in grote trekken, zo
merkte de Minister op. Men zou kunnen overgaan tot het aanstellen van managers, maar of dat de juiste weg is moet worden betwijfeld. De overheid
stelt zich daarom terughoudend op, draagt als geldgever zorg voor een controle op het management en tracht door het aanstellen van regeringsconv
missarissen en -waarnemers op de hoogte te blijven van de bestedingen der
gelden.
De Minister van Landbouw en Visserij wenste als inleiding een overzicht te
geven van de kosten welke zullen zijn verbonden aan de uitvoering van de
principeovereenkomsten welke naar alle waarschijnlijkheid zullen worden
genomen. Allereerst zal AVEBE ten behoeve van de financiering van de
overneming van de activa van de Zetmeelgroep-Noord een kredietgarantie
ontvangen van ± 100 min. gulden. Daarnaast zal aan de financiering van de
investeringen in Koog aan de Zaan een bedrag van enkele tientallen miljoenen moeten worden besteed. (De NIB berekende dit bedrag in 1977 op 50
min. gulden). Daarnaast, zo stelde de bewindsman, zullen enkele miljoenen
moeten worden besteed aan de afbouw van de research en aan te treffen afvloeiingsmaatregelen. Met betrekking tot de totale schuldenpositievan het
KSH-concern deelde de Minister mee, dat na overleg met de bewindvoerders een volgorde was opgemaakt: na de oorspronkelijke bankkredieten
volgt een uitbreiding van een rekening-courantkrediet onder overheidsgarantie, dan een kruisverband met lange leningen, daarna de door de overheid beschikbaar gestelde boedelkredieten en ten slotte de bancaire vorderingen voor het restant. Resumerend stelde de bewindsman dat voor de concurrente crediteuren waarschijnlijk geen verhaal mogelijk is.
Ingaande op vragen, betrekking hebbende op de vestiging te Tilbury
merkte de Minister op, dat de marktvooruitzichten voor dit bedrijf bepaald
ongunstig genoemd moeten worden. De produktie van isoglucose, waarop
het bedrijf gericht was heeft nauwelijks een klantenkring. Een wijziging in
het Europese beleid inzake de suikers zal zeker niet verwacht mogen worden. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de bouw van enkele
nieuwe fabrieken elders in Europa. Ten slotte zijn zowel de bouw als de lig-
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ging van de vestiging te Tilbury verre van ideaal te noemen, aldus de Minister. Wel is inderdaad door Cargill een bod van 20 min. dollar op Tilbury uitgebracht. Een ontmanteling van Tilbury noemde de bewindsman technisch
uiterst moeilijk uitvoerbaar.
Na zijn inleidende woorden over KSH-research merkte de Minister, in antwoord op gestelde vragen, nog op, dat een voortbestaan van de gehele researchafdeling niet kan worden verdedigd. AVEBE heeft immers een eigen research. Van de wens van CSM om in de stichting te participeren was de Minister niet gebleken. Wel stelde de Minister, dat het in de toekomst moeilijk
zal zijn onderzoekopdrachten te verwerven. Wellicht zal de overheid opdrachten op het terrein van landbouwkundig onderzoek kunnen verstrekken.
Van de afdeling central engineering, een bezetting tellende van ± 35 man,
zou een aantal werknemers naar AVEBE over kunnen gaan, zo deelde de Mi
nister mede.
Antwoordende op vragen van een lid, behorende tot de fractie van D'66,
merkte de Minister op, dat alle bij de KSH-problematiek betrokken partijen
van mening zijn, dat een zelfstandig voortbestaan niet mogelijk is. Men heeft
nu eenmaal te doen met het gegeven dat KSH een mislukte fusie tussen
Scholten en Honig is geweest, zo stelde de bewindsman. Men moet daarom
niet te lichtvaardig constructies op papier zetten zonder te onderzoeken welke consequenties dit heeft voor de overheid. Bij het zoeken naar oplossingen
dient steeds de vraag gesteld welke mogelijkheden het management van de
partners biedt.
De Minister signaleerde dat bij de vakbeweging steeds een gebrek aan
vertrouwen in de door de Regering voorgestane koers heeft geleefd. Wanneer men, zoals de praktijk laat zien, het eens is over de eerste prioriteit, namelijk de werkgelegenheid, dan is de vormgeving van de gekozen oplossing
secundair. De Minister merkte overigens op, dat in dit kader nog steeds
overleg plaatsvindt met de vakbeweging. Centraal onderwerp van overleg is
steeds de werkgelegenheid. Daarover zei de Minister van Sociale Zaken, dat
te vroeg de conclusie wordt getrokken, dat er gedwongen ontslagen zullen
plaatsvinden. Men dient zich, aldus deze Minister, allereerst af te vragen of
op enigerlei wijze het verlies van arbeidsplaatsen via gedwongen ontslag
kan worden voorkomen. Blijkt dat in eerste instantie niet te kunnen, dan zal
men via overleg mogelijkheden moeten vinden om opvangmogelijkheden,
hetzij door herplaatsing, hetzij door herverdeling, te creëren. De term «gedwongen ontslag» gebezigd in het antwoord op de in de bijlage gestelde
vragen is in dit opzicht ongelukkig gekozen, zo merkte de Minister op.
Desgevraagd merkte de Minister van Landbouw en Visserij op, dat het geheel overziende een volgend beeld van de werkgelegenheidseffecten van de
verschillende overnemingen is te geven: AVEBE 75 è 125 arbeidsplaatsen
vervallen; Koog aan de Zaan: ± 100 a 200; KSH-research: ± 80; Hoofdkantoor research + central engineering: ± 100.
Op middellange termijn, zo voegde de Minister van Sociale Zaken toe, is
een groei van 200 a 300 van het aantal arbeidsplaatsen bij AVEBE te verwachten.
Met betrekking tot de milieuproblematiek merkte de Ministervan Landbouw en Visserij op, dat zich geen andere conclusies, dan die welke eerder
waren getrokken, hadden aangediend. Het innemen van andere standpunten was derhalve niet noodzakelijk gebleken. De integratie van de aanpak
der milieuproblematiek zou naar mededelingen van de bewindsman een
jaarlijkse besparing van vele miljoenen guldens kunnen opleveren, een besparing welke in een marginale bedrijfstak als de onderhavige van grote betekenis moet worden geacht. De bewindsman merkte nog op dat een lid,
behorende tot de fractie van D'66, te gemakkelijk had geconcludeerd, dat
het KSH-zuiveringssysteem beter zou zijn. Naarde mening van de Minister
was zulks niet het geval; integendeel, het KSH-systeem is industrieel moeilijk
uitvoerbaar en is bovendien kostbaarder.
Met de aardappelleveranties, welke hebben plaatsgehad, zo vervolgde de
bewindsman, is een bedrag van 29 min. gulden gemoeid, dat te zijner tijd
aan de leveranciers zal worden uitbetaald. Voor toekomstige leveranciers
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geldt dat zij zich in het AVEBE-gareel zullen moeten scharen. Voor boeren
die tot nu toe aan KSH hebben geleverd zal dit noch een verslechtering, noch
een verbetering met zich meebrengen. Wel zullen AVEBE-leveranciers een
bijdrage van 500 gulden per hectare in het ledenkapitaal van de coöperatie
moeten storten. Praktische verschillen zullen via de boeren overigens niet
voelbaar zijn, zo stelde de Minister.
Antwoordend op vragen, gesteld door een lid, behorende tot de fractie van
het C.D.A., merkte de Minister op, dat overneming van het Co-op bedrijf te
Utrecht een uiterst moeilijke zaak zal zijn. De vooruitzichten voor dit bedrijf
zijn somber, een reddingsmogelijkheid wordt nagegaan op haalbaarheid. De
herstructurering van de 3 in Tilburg gevestigde bakkerijen zou naar zeggen
van de Minister komen te staan op het verlies van enkele arbeidsplaatsen.
Het management van de overnemende partners van de KSH-bedrijven leek
naar de mening van de Minister voldoende berekend voor zijn taken. Op
welke wijze de werknemers een stem zullen hebben in de nieuw te formeren
raden van commissarissen zou via de fusiecode in onderling overleg moeten worden vastgesteld. De Minister deelde voorts mede nooit op de hoogte
geweest te zijn van een plan van de KSH-directie tot een verzelfstandiging
van de Zetmeelgroep-Noord. Overigens zou de bewindsman dezelfde problemen ten aanzien van het management hebben verwacht wanneer dit
voorstel wel aan hem zou zijn voorgelegd. De gedachte, geuit door een lid,
behorende tot de fractie van de C.P.N., om plaatselijke overheden te betrekken in de controle op de bestedingen van de beschikbaar gestelde gelden zei
de bewindsman in nadere overweging te willen nemen. De Minister van Sociale Zaken ging nader in op tot hem gerichte vragen. De financiële en de
rechtspositie van de werknemers die bij AVEBE in dienst zullen treden, zullen
worden beheerst door de bij AVEBE van kracht zijnde ca.o.'s. Of dit in het
concrete geval zal leiden tot een verslechtering van de positie van de werknemers kan de bewindsman nog niet overzien. Omtrent de van de vakbeweging bij de herstructurering van de bakkerijen te Tilburg te vragen medewerking
zou nader overleg met betrokkenen nog moeten plaatsvinden.
De door een lid, behorende tot de fractie van de P.v.d.A. aangestipte problemen voor de werknemers van KSH die hadden gekozen voor de zogenaamde 58+regeling achtte de bewindsman in eerste instantie ter oplossing
door de partners. In hoeverre AVEBE bereid zou zijn de regeling, welke een
salarisgarantie inhoudt, over te nemen was de Minister onbekend. Van de
overheid mag in casu niet worden verwacht dat zij garanties verstrekt tegenover genoemde ex-werknemers, zo merkte de Minister op.
Ten slotte deelde de Minister mede dat in voorgaand overleg met de betrokkenen de invulling van een sociaal plan tot stand wordt gebracht. De
commissies, zich uiteindelijk beradende over de te volgen procedure, zouden, zodra de omstandigheden daartoe aanleiding mochten geven, een
nieuwe mondelinge gedachtenwisseling met de Regering op prijs stellen.
De wens, van de zijde van de Regering geuit, om eventueel lopende onderhandelingen niet te doorkruisen werd door de commissies gehonoreerd.
Een notitie over de analyses van het gevoerde beleid in de KSH-affaire
zegde de Minister van Landbouw en Visserij aan de commissies toe.
Ten slotte wensten de commissies uitdrukkelijk vast te stellen, dat op enig
moment een plenair debat over de gebeurtenissen rond het KSH-concern
noodzakelijk zou kunnen zijn.
De voorzitter van de vaste Commissie voor Landbouw en Visserij,
Dolman
De voorzitter van de vaste Commissie voor Economische Zaken,
Epema-Brugman
De voorzitter van de vaste Commissie voor Sociale Zaken,
Hermsen
De voorzitter van de vaste Commissie voor Financiën,
Joekes
De waarnemend griffier der commissies,
Nieuwenhuizen

Tweede Kamer, zitting 1977-1978,14 831, nr. 6

8

Bijlage

Door de Regering beantwoorde vragen van leden der commissies ter voorbereiding van het mondeling overleg over KSH op 6 april 1978.
1
Wil de Regering nog eens op basis van een harde, ook cijfermatig onderbouwde argumentatie verduidelijken, hoe zij tot haar oordeel gekomen is
dat het zogenaamde plan-Van Heusden de beste kansen biedt op het grootst
mogelijke behoud van werkgelegenheid?
Antwoord: Het is niet mogelijk alle'én op basis van cijfers aan te tonen dat
het z.g. plan-Van Heusden de beste mogelijkheden inhoudt tot maximaal behoud van industriële capaciteit en werkgelegenheid in Nederland. Het plan,
dat de Regering voor ogen staat, behelst het onderbrengen van de Nederlandse bedrijven bij anderen die in staat kunnen worden geacht deze bedrijven voort te zetten. Uit analyses blijkt, dat door het voortzetten op een gezonde basis van de diverse industriële activiteiten de werkgelegenheid
maximaal gediend wordt.
Met AVEBE, CSM en Wessanen is in principe overeenstemming bereikt
op welke wijze zij uitvoering hieraan kunnen geven (zie verder antwoord op
vraag 2).
2
Welke alternatieve reorganisatieplannen zijn de afgelopen weken serieus
in beschouwing genomen?
Antwoord: Als alternatief plan is in de afgelopen weken opnieuw nagegaan of het KSH-concern dan wel het Nederlands gedeelte ervan als zelfstandige eenheid zou kunnen blijven voortbestaan. De Regering is tot de
conclusie gekomen dat deze oplossing geen uitzicht biedt op blijvend behoud van werkgelegenheid en onevenredig hoge kosten met zich meebrengt. Tegen deze oplossing pleiten de volgende argumenten:
- het concern lijdt op jaarbasis een verlies van f 40-f 50 min.;
- ook in de redelijk rendabele onderdelen bestaat een grote achterstand
in de investeringen, aangezien al het geld de laatste jaren is aangewend
voor financiering van Tilbury. Het inhalen van deze achterstand kan KSH niet
financieren;
- er is overal in het concern een sterke demotivatie van het personeel opgetreden, terwijl een groot aantal goede krachten naar elders is vertrokken.
In feite is onvoldoende management aanwezig om de bedrijven te kunnen
blijven leiden.
3
Kan aan de Kamer reeds in de eerste volle week van april een beter zicht
verschaft worden op de realiseerbaarheid en de relatieve maatschappelijke
voordelen van de diverse alternatieven? Zo neen, op welke termijn is dat wel
mogelijk?
Antwoord: Het is thans reeds mogelijk inzicht te geven in het enige realiseerbare alternatief, dat naar het oordeel van de Regering uitzicht biedt op
blijvend behoud van vrijwel de totale aanwezige industriële capaciteit. Van
het Nederlandse werknemersbestand van 3400 man wordt slechts voor enkele honderden verwacht dat afvloeiing via gedwongen ontslag zal volgen.
De oplossing, waarover thans vrijwel overeenstemming bestaat, houdt in:
- overname van de aardappelzetmeel' en derivatenactiviteiten door
AVEBE. Enerzijds wordt hierdoor de sinds jaren bestaande concurrentie tussen beide concerns geëlimineerd en anderzijds kunnen door samenvoeging
kostenvoordelen worden behaald op het gebied van produktie, aan- en afvoer van produkten, onderzoek en milieumaatregelen. De overheid is bereid
AVEBE kredietgaranties te verlenen om deze overname mogelijk te maken.
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- overname van de levensmiddelengroep door CSM. De Regering acht
een bundeling van de levensmiddelengroep met de suikeractiviteiten van
CSM structureel sterker dan een bundeling met zetmeelactiviteiten. Tevens
kan CSM gezien haar financiële positie in staat geacht worden de levensmiddelenactiviteiten te moderniseren en verder uit te bouwen. CSM is in principe bereid ook Coöp. Utrecht en Varopa Tilburg bij de overname te betrekken.
Voor beide onderdelen zal een oplossing voor de lange termijn gezocht
moeten worden, gezien de negatieve resultaten van beide bedrijven.
- overname van de tarwegroep door Wessanen.
- overname van het maiszetmeelbedrijf Koog aan de Zaan door een nieuwe NV, waarin Wessanen, AVEBE, Suikerunie en de overheid participeren.
De overheid zal met achtergestelde leningen de NV in de gelegenheid stellen
de noodzakelijke investeringen te verrichten, waardoor een goede kans op
blijvende rentabiliteit ontstaat. Het perspectief van Koog blijft echter onzeker. Desalniettemin moet het bedrijf een redelijke kans geboden worden.
- voor KSH-Research is nog geen definitieve oplossing voorhanden. De
bereidheid van derden zich te verplichten door middel van research-opdrachten uitzichtte bieden aan een voortzetting van KSH-Research in een of
andere vorm is nog niet duidelijk. De overheid is bereid via een op te richten
stichting in de financiering van KSH-Research bij te dragen. De activiteiten
van Central Engineering kunnen vrijwel zeker in geen enkele vorm worden
voortgezet. Gezien het omvangrijke investeringsprogramma van de aardappelzetmeelindustrie is het niet uitgesloten dat een aantal van de werknemers
van Central Engineering in de regio opnieuw werk zal vinden.
- de buitenlandse vestigingen zullen voor de hoogst mogelijke prijs worden afgestoten, waarbij wat Emsland Sterke betreft een bevredigende overeenkomst tussen AVEBE en de koper tot stand dient te komen.
4
Wil de Regering een chronologisch overzicht geven van de gesprekken die
de bewindvoerders sedert hun optreden hebben gevoerd met vertegenwoordigers van het personeel van de verschillende KSH-vestigingen, met de
centrale ondernemingsraad, met de vakorganisaties, met toeleverende boeren, met andere categorieën van concurrente schuldeisers, met serieuze gegadigden voor de overname van een of meer onderdelen van het KSH-concern?
Kan ook de hoofdinhoud van al die gesprekken (eveneens chronologisch)
worden medegedeeld?
Antwoord: De Regering is niet bereid over de wijze waarop de bewindvoerders hun werkzaamheden tot op heden hebben uitgevoerd in detail verslag uit te brengen. De bewindvoerders dragen een eigen verantwoordelijkheid, van waaruit zij handelen. Regelmatig vindt overleg plaats met de bewindvoerders.
5
Welke gevolgen heeft de vernietiging van de jaarrekening 1974/75 door de
Ondernemingskamer van het Amsterdamse Gerechtshof voor de visie van de
Regering op de problemen en perspectieven van het KSH-concern?
Antwoord: Geen. Zie ook het antwoord op vraag 24.
6
Is het waar dat de door de Regering gegarandeerde boedelkredieten die
aan KSH zijn of worden verstrekt, slechts ten goede komen aan de preferente schuldeisers, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen?
Zo neen, op welke misverstanden en/of onjuiste informatie zou de desbetreffende berichtgeving dan kunnen berusten?
Zo ja:
a. waarom heeft de Regering de Kamer dan niet op de hoogte gesteld van
het feit dat een zodanig effect zich zou voordoen?
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b. gaat het bij de genoemde werking van de boedelkredieten om een bedoeld effect?
c. zijn er mogelijkheden om genoemd effect te ondervangen?
Antwoord: Het gedeelte van het boedelkrediet dat door de Staat is gegarandeerd heeft uitsluitend betrekking op de extra liquiditeitsbehoefte noodzakelijk voor een ongestoorde voortzetting van de activiteiten van KSH. Met
de banken, KSH en de bewindvoerders is overeengekomen een boedelkrediet te verstrekken tot 5 mei van f 252 min., waarvan f 131,5 min. door de
Staat is gegarandeerd. In het boedelkrediet is het rekeningcourant-krediet
van voor de datum van de surséance begrepen. De eerder verstrekte garantie van f90 min. maakt deel uit van de thans verstrekte garantie van f 131,5
min.
Tot zekerheid van het boedelkrediet gelden de voorraden, debiteuren en
intercompany-vorderingen.
Het is mij niet duidelijk op welke misverstanden de bedoelde onjuiste berichtgeving zou kunnen berusten.
7
Wil de Minister van Landbouw en Visserij nog eens precies uiteenzetten,
hoe hij - met name ook zonder precedentwerking - het voortbestaan denkt
te kunnen garanderen van landbouwbedrijven die met mogelijk niet inlosbare vorderingen op het KSH-concern zijn komen te zitten?
Antwoord: Op welke wijze in het kader van het landbouwbeleid uitvoering
gegeven kan worden aan mijn toezegging aan de boeren die aardappelen
hebben geleverd aan KSH in de campagne 1977/1978, vormt nog onderwerp
van beraad binnen de Regering. Zonder deze toezegging zou de aanvoer van
aardappelen aan belemmeringen onderhevig zijn geweest, hetgeen tot gro
te problemen bij de aardappelzetmeelbedrijven van KSH zou hebben geleid.
Bovendien dient er op te worden gewezen, dat indien de betaling niet op de
een of andere manier zou zijn geregeld, ook de betaling van de z.g. produktierestitutie uit het Europees Landbouwfonds in gevaar zou zijn gekomen.
8
Is de Minister bereid en in staat om op korte termijn aan de vaste Kamercommissies voor Economische Zaken, Sociale Zaken en Landbouw voor te
leggen:
a. een plan waarin het KSH-concern wordt opgesplitst (plan-Van Heusden),
b. een plan waarin KSH als zelfstandig bedrijf blijft bestaan, met daarbij
uitgewerkt de verschillende mogelijkheden van overheidsdeelname,
c. een uitwerking van de sociale aspecten van zowel a als b, betrekking
hebbend op alle onderdelen van het concern?
Antwoord: Voor deze vraag moge worden verwezen naar de beantwoording van de vragen 1 t/m 3.
9
Kan de Minister de garantie geven dat, tot het moment waarop de onder
vraag 8 gevraagde gegevens verschaft zijn, geen onderdelen van het KSHconcern aan derden worden verkocht?
Antwoord: De gevraagde gegevens acht de Regering in het antwoord op
vraag 8 gegeven. Op basis hiervan zal getracht worden, na overleg met betrokkenen waaronder de vakbeweging en de ondernemingsraden, onderdelen aan derden te verkopen.
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10
Kan de Minister de garantie geven dat met betrekking tot Scholten Honig
Research te Foxhol geen definitieve beslissingen worden genomen voordat
de in vraag 8 genoemde uitgewerkte plannen op tafel liggen?
Antwoord: Ja.
11
Kan de Minister aangeven, met betrekking tot de plannen voor een afzonderlijke stichting van Scholten Honig Research te Foxhol, hoe groot de bereidheid is van Wessanen, AVEBE en CSM om deel te nemen in een dergelijke stichting in het geval dat deze bedrijven elk een deel van het KSH-concern
zouden overnemen?
Antwoord: Deze bereidheid wordt nog onderzocht.
12
Kan de Minister aangeven hoe hij verwacht dat een eventuele afzonderlijke stichting van Scholten Honig Research van opdrachten voor onderzoek
zal worden voorzien, en is de Minister bereid om de overheid hierin ook zelf
een rol te laten spelen?
Antwoord: Of de genoemde stichting vanuit het bedrijfsleven van opdrachten zal worden voorzien zal in de toekomst moeten blijken. De Regering is bereid in de financiering van het laboratorium bij te dragen.
13
Is de Minister bereid er voor te zorgen dat noodzakelijke vervangingsinvesteringen (o.a. cyclonen) met het oog op de aardappelmeelcampagne
1978 indeKSH-fabriekte Foxhol en op andere plaatsen doorgang kunnen
vinden, zodat de produktie niet in gevaar komt?
Antwoord: Zonder van een dergelijke bereidheid te kunnen getuigen, mag
ervan worden uitgegaan dat bij overname van de aardappelzetmeelbedrijven van KSH door AVEBE de produktie in Foxhol niet in gevaar komt.
14
Kan de Minister aangeven hoe hij tegen de campagne 1978 aankijkt voor
wat betreft de volgende punten:
- zuiveringsvoorschriften en de onmogelijkheid dat KSH-Foxhol hieraan
kan voldoen,
- gevolgen hiervan voor de produktiecapaciteit, duur van de campagne,
personele bezetting?
Antwoord: De Regering is van oordeel dat, indien de door haar voorgestane oplossing tot stand komt, AVEBE in staat zal zijn in overleg met de betrokken instanties een oplossing te vinden die recht doet aan de milieu-eisen. Het
is duidelijk dat het oorspronkelijke milieuplan van KSH niet uitgevoerd kan
worden. Voor 1978 is sprake van force majeure. De Regering is echter van
oordeel dat dankzij een gecoördineerde aanpak van het milieuprobleem
(KSH en AVEBE) deze problematiek beter en voor minder kosten kan worden
opgelost. Bovendien zal het basisplan van AVEBE een toename van de personeelsbezetting ten gevolge hebben terwijl er nieuwe produktiecapaciteit
wordt geschapen in verband met de verwerking van de afvalprodukten (o.a.
eiwit). Het is mij niet bekend of het een en ander invloed zal hebben op de
duur van de campagne.
15
Welke procedure denkt de Minister te gaan volgen bij de afwikkeling van
de KSH-problematiek, m.n. voor wat betreft het overleg met de betrokken
werkgevers en werknemersvertegenwoordigers, en met de leden van het
parlement?
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Antwoord: de Regering stelt zich voor dat, na een uitspraak van de vaste
commissies op 6 april over de basis uitgangspunten, het overleg met de vakbeweging wordt voortgezet. Op basis hiervan kan de afwikkeling een aanvang nemen, waarbij o.a. een rol zullen spelen: de ondernemingsraden, de
aandeelhouders, de leiding en de bewindvoerders van KSH, de overnamekandidaten en de crediteuren.
16
Welke concrete oplossing zal worden gehanteerd om - ondanks de situatie van surséance en de positie van andere crediteuren daarin - inhoud te
geven aan de meermalen herhaalde toezegging, dat de aardappelleveranciers voor gedane leveranties de nog resterende termijnen zeker betaald
zouden krijgen?
Wanneer zal deze betaling plaats kunnen vinden? (Toelichting: voorde bedrijfsvoering van de betrokken telers is het uiteraard gewenst, dat betaling
niet te lang meer uitblijft).
Antwoord: Voor de beantwoording van deze vraag moge worden verwezen
naar het antwoord op vraag 7.

17
Op welke wijze wordt aan de aardappelleveranciers zekerheid van afname
voor de komende campagne verleend? Zal hierbij sprake zijn van een overheidsgarantie?
Betekent het uitgangspunt, dat geen bedrijven van KSH gesloten zullen
worden, dat overname van leveranties door AVEBE niet meer als oplossing
wordt aangemerkt, aangezien de KSH-bedrijven ongeacht de toekomstige
constellatie in elk geval zelf over voldoende grondstof moeten kunnen beschikken om continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen?
Is hierover inmiddels voldoende duidelijkheid aan de telers verstrekt om
uitvoering te kunnen geven aan toereikende teeltplannen (gegeven de omstandigheid dat met het poten van de aardappels nauwelijks langer meer kan
worden gewacht en het risico dat bij overschakeling op andere teelten een
op langere termijn minder geschikte situatie ontstaat)?
Hoe zal worden vermeden, dat bij aardappelleveranties in een eventuele
nieuwe constellatie door de telers opnieuw leveringsrechten zouden moeten
worden betaald?
Antwoord: Ik heb aan het landbouwbedrijfsleven medegedeeld van mening te zijn dat ondanks de bestaande onzekerheden met betrekking tot de
KSH-aardappelmeelbedrijven de nu door de telers te produceren fabrieksaardappelen voor verwerking zullen worden afgenomen. De situatie in deze
bedrijfstak in aanmerking nemend, is er geen aanleiding voor de overheid
om hiervoor garanties te verlenen.
Ik ga er voorshands vanuit dat AVEBE juridisch gezien de leveranties zal
overnemen, en dat in de fysieke verdeling daarvan over de verschillende bedrijven geen grote wijziging zal optreden.
Mijn eerder genoemde overtuiging ten aanzien van de afname van geteelde aardappelen is door mij via de daarvoor in aanmerking komende kanalen
aan betrokkenen kenbaar gemaakt.
AVEBE zal na de eventuele overname van de KSH-activiteiten er naar streven met de betrokken telers een evenwichtige relatie op te bouwen. Hierbij
dient AVEBE uiteraard rekening te houden met zijn huidige leden. Het is te
verwachten dat voor nieuwe leden dezelfde rechten en plichten zullen gelden als voor de huidige leden.
18
Welke regeling is getroffen voor het verder van overheidszijde verlenen
van boedelkredieten, na het eerste krediet van 34 min. dat in principe voor
de eerste twee weken van de surséance bedoeld was?
Antwoord: Voor de beantwoording van deze vraag moge worden verwezen naar het antwoord op vraag 6.
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Is of wordt er ten spoedigste een regeling getroffen voor financiering van
de maatregelen nodig om de noordelijke aardappelverwerkende bedrijven
bedrijfsklaar te maken voor de komende campagne?
Antwoord: De noordelijke aardappelverwerkende bedrijven worden in
«running condition» gehouden. Hiervoor zijn geen bijzondere maatregelen
nodig. Wel wordt overleg gevoerd over de financiering door de AVEBE van
de overname van deze bedrijven.
20
Welke stappen worden ondernomen (financieel en anderszins) om de
eerste fase van zuivering tot 65% van de lozing van de Groningse aardappelzetmeelproduktie in elk geval voor de campagne 1979/80 te kunnen realiseren, opdat in dit opzicht niet nog een jaar verloren gaat?
In hoeverre is er met de Minister van Verkeer en Waterstaat overleg geweest over het verlenen van een lozingsvergunning voor de komende campagne en met welk resultaat? Welke rol speelt overleg met de Bondsrepubliek hierbij? Is er verband met het aangekondigde structuurplan Eems-Do!lardgebied?
Antwoord: Prioriteit heeft op dit moment het behoud van de industriële
activiteiten en werkgelegenheid. Aan de zuiveringsaspecten wordt door
AVEBE aandacht geschonken, waarbij de eerder aan KSH toegezegde bijdrage in de kosten van milieu-investeringen ook aan de AVEBE zullen worden
verstrekt. Bij de AVEBE is de intentie aanwezig tijdverlies ten aanzien van de
realisering van de noodzakelijke milieumaatregelen zoveel mogelijk te vermijden. Voor de komende campagne is nog geen lozingsvergunning verstrekt. Het overleg hierover kan pas zinvol worden gevoerd, wanneer de oplossing is gerealiseerd voor de voortzetting van de KSH-aardappelzetmeelbedrijven.

21
Kan op de vragen 16 t/m 20 zo snel mogelijk zo concreet mogelijk worden
geantwoord, aangezien het hierbij gaat om aangelegenheden van spoedeisende aard waarover duidelijkheid (niet alleen naar de commissies maar
naar alle betrokkenen toe) nog voor 6 april a.s. gewenst lijkt?
Antwoord: Ja.
22
Kan worden toegelicht hoe thans de positie is van de buitenlandse dochterbedrijven?
Wat zijn thans de beleidsvoornemens met betrekking tot de vestiging te
Tilbury?
Antwoord: De buitenlandse dochters zijn tot op heden normaal in bedrijf.
De bedrijven zullen voor de hoogst mogelijke prijs worden afgestoten.
Het voornemen bestaat Tilbury zo snel mogelijk af te stoten tegen een zo
hoog mogelijke opbrengstprijs.
23
Op welke wijze wordt aan een actief samenspel van overheid en bewindvoerders en overige betrokkenen ( met name de vertegenwoordigingen van
werknemers in de diverse bedrijven) vorm gegeven? Hoe staan de bewindslieden tegenover de gedachte van een interdepartementale begeleidingsgroep?
Antwoord: Regelmatig vindt overleg plaats met de bewindvoerders en
Raad van Bestuur van KSH, overnemende partijen en de werknemersorganisaties. Hierbij worden de Departementen van Economische Zaken, van Financiën en van Sociale Zaken steeds nauw betrokken.
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24
Kan een toelichting worden gegeven op de uitspraak van de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof, dat KSH een nieuwe jaarrekening
moet opmaken over het boekjaar 1974/1975? Welke betekenis heeft dit voor
de huidige situatie?
Antwoord: De uitspraak van het Amsterdamse gerechtshof betreft het verleden van KSH en heeft als zodanig geen directe invloed op de huidige gang
van zaken.
25
Wanneer kan een uitgewerkt plan voor een blijvende oplossing worden verwacht: Delen de bewindslieden de opvatting dat grote haast geboden is (zoals door de heer Van Heusden gesteld in een interview in het Financieel Dag
blad van 21 maart jl.), ongeacht het feit dat de surséance voorlopig duurt tot
september a.s.?
Antwoord: Ook de regering acht een snelle oplossing geboden. De verwachting is dat deze in principe voor 6 mei tot stand kan komen.
26
Op welke wijze wordt gewerkt aan invulling van de op 9 maart jl. herhaalde
toezegging, dat zo nodig voor de noordelijke regio's op een extra bijdrage
gerekend zou kunnen worden gezien de regionale werkgelegenheidssituatie?
Antwoord: Voor de overname en de voortzetting door AVEBE van de
noordelijke aardappelverwerkende bedrijven is in principe een kredietgarantie aan AVEBE toegezegd.
27
Heeft de recente aanzienlijke (en deels boven de begroting te realiseren)
toezegging van financiële overheidssteun voor scheepsbouw en zware- me-y
taalsectorconsequentiesvoor.de mogelijkheden van overheidswege oplossingen voor de KSH-problematiek financieel te ondersteunen, zo ja welke?
Antwoord: Neen.
28
Welke pogingen zijn gedaan om reëel te onderzoeken welke alternatieven
voor het z.g. «plan-Van Heusden» mogelijk oplossing kunnen bieden? Kan
thans een overzicht van dergelijke alternatieven worden gegeven, alsmede
een vergelijkende beoordeling van de verschillende mogelijkheden zoals
reeds bij eerdere gelegenheden gevraagd?
Wat betekenen in dit verband de recente berichting in de pers, dat de Minister van Landbouw nog steeds de voorkeur geeft aan het plan-Van Heusden, vergeleken met de tijdens de bedrijfsbezettingen gedane toezeggingen,
dat ook de mogelijkheid van meer zelfstandige voortzetting van het concern
alsnog een reële kans zou krijgen?
Wat moet thans precies worden verstaan onder «het plan-Van Heusden»,
gezien de opvattingen van de heer Van Heusden als weergegeven in het Financieel Dagblad van 21 maart, waarin verschillende mogelijkheden aan de
orde zijn? Hoe beoordelen de bewindslieden de daarin gesuggereerde mogelijkheid van een schuldenakkoord buiten faillissement en vervolgens
voortzetting (met «gezondmaking» en het verzekeren van goed management)
met deelname door de overheid?
Antwoord: Voor de beantwoording van deze vraag moge verwezen worden naar het antwoord op de vragen 1 t/m 3.
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29
Kan nadere informatie over c.q. een beoordeling van de volgende punten
worden gegeven, betreffende de aardappelzetmeelsector van KSH:
- overname door AVEBE
is er zicht op het tijdig bereiken van een toereikend bod;
welke garanties voor behoud van arbeidsplaatsen zouden gegeven kunnen worden;
de door de heer Van Heusden genoemde nadelen (bereiken haalbare prijs
zou te lang duren, het punt dat er maar één gegadigde is, emotionele factoren bij samengaan van doorgewinterde concurrenten) en diens altematieve suggestie van overname door de Staat gevolgd door een joint venture
met AVEBE, met bestuurlijke participatie van de overheid.
- de mogelijkheid van zelfstandig voortbestaan van de noordelijke zetmeelpot (eventueel met een zekere samenwerking op onderdelen met
AVEBE)
- Voortbestaan als onderdeel van een voortgezet totaal KSH-concem.
Antwoord: Overname door AVEBE:
Ja. Het bod is reeds uitgebracht.
AVEBE zal het huidige personeel van KSH in staat stellen in dienst te treden bij AVEBE tegen de bij AVEBE geldende voorwaarden. Het aantal gedwongen ontslagen zal waarschijnlijk beperkt kunnen worden tot 75 a 125
man in 1979.
De nu door AVEBE geboden prijs is m.i. reëel. Genoemde emotionele factoren oefenen bij het huidige management van beide ondernemingen geen
negatieve invloed uit op de onderhandelingen.
De alternatieve suggestie van de heer Van Heusden komt dientengevolge
niet meer in aanmerking.
- Dit in eerder stadium gelanceerd plan biedt geen perspectief op blijverv
de rentabiliteit, terwijl daarbij ook een groot aantal voordelen van een volledige integratie met de AVEBE geheel of ten dele verloren gaat.
- Voortzetting van een totaal KSH-concem wordt zoals gesteld niet meer
overwogen.
30
Hoe zijn de onderhandelingen met diverse gegadigden verlopen; in hoeverre gaat het hierbij nog om buitenlandse gegadigden? Kan nadere informatie worden gegeven over een bod dat door CSM zou zijn uitgebracht?
Welke rol speelt Wessanen thans met betrekking tot de levensmiddelen- en
tarwesector? Welke mogelijkheden zijn er voor de maïszetmeelsector; is hier
nog een combinatie van Suikerunie, Wessanen en AVEBE aan de orde en
wordt bij zo'n combinatie gedacht aan een rol van de Staat als (minderheids)
aandeelhouder?
Antwoord: Voor de beantwoording van deze vraag moge verwezen worden naar het antwoord op de vragen 1 t/m 3.
31
Is het waar, dat de plannen voor omvorming van het KSH-laboratorium tot
een noordelijk landbouw-onderzoekinstituut door de surséance zijn bevroren? Welke perspectieven zijn er thans?
Antwoord: Voor de beantwoording van deze vraag moge verwezen worden naar het antwoord op de vragen 10 t/m 12.
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