
  

Van onze economische redactie 

AMSTERDAM — De twee grote pa- 
pierbedrijven, Van Gelder en KNP, 
gaan bekijken of ze hun verkoopacti- 
viteiten op het gebied van vouwkar- 
tonnages en flexibele verpakkingen 
kunnen bundelen. Op deze afdelingen 
werken enkele tientallen mensen, op 
de fabrieken enkele honderden. Het 
initiatief is uitgegaan van Van Gel- 
der, dat zegt dat er in deze sector al 
langere tijd forse verliezen worden 
geleden. 

Het is het eerste contact over samen- 
werking tussen deze twee bedrijven 
sinds 1970-71, toen een derde gesprek 
over een algehele fusie plaatsvond. 
Overigens zeggen woordvoerders dat 
er verder geen samenwerkingscontac- 
ten plaatsvinden. Een gezamenlijke 
studie, die enkele maanden kan duren, 
moet uitwijzen of een bundeling van de 
verkoop in de vouwkartonnage de 
moeite waard is. In deze sector hebben 
de twee bedrijven ongeveer 35 percent 
van de markt (Van Gelder 25 percent). 
KNP zelf is niet actief in flexibele 
verpakkingen. 
Woordvoerder Van Loon van Van 

Gelder zegt: „Er wordt in de besproken 
sectoren niet meer rendabel geprodu- 
ceerd en soms onder de kostprijs gele- 
verd. De gedachte is — zo kan het niet 
langer, waarom niet samenwerken met 
XNP zodat wij elkaar ten minste niet 
meer beconcurreren.” Hij zegt dat an- 
dere, met dezelfde problemen kampen- 
de bedrijven in deze sector zich wel- 
licht ook bij een samenwerking kun- 
nen aansluiten, alhoewel dit momen- 
teel geen punt van discussie of overwe- 
ging is. Van Loon: „Zo'n ontwikkeling 
zouden we overigens wel wenselijk 
achten. De overheid zou dit kunnen 
stimuleren in het kader van een her- 
structurering van deze bedrijfstak, 
mer bedrijven toch aankloppen voor 
ulp. * 

Bij Van Gelder vindt de produktie 
plaats in Leeuwarden (totaal 360 werk- 
nemers) en Rotterdam (180). Bij KNP 
wordt vouwkarton hoofdzakelijk ge- 
maakt in Schiedam (Schiekarton, 240 
man personeel) en Amersfoort (Denca, 
30 personeel). Het gaat dus om twee eX- 
Kappa bedrijven. 
Volgens een gezamenlijk communi- 
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Deelsamenwerking 

Van Gelder-KNP 
de betrokken ondernemingsraden in- 
middels op de hoogte gesteld van de 
lannen. Eerder gemaakte afspraken 
tet, de genoemde bedrijven 

blijven onveranderd van kracht. De 
vakbonden willen echter meer infor- 
matie van de twee directies. Ze hebben 
maar zeer globale inlichtingen ontvan- 

gen over de deelsamenwerking. „We 
willen meer weten over de achtergron- 
den en de motieven,” aldus FNV-be- 
stuurder A. van der Veen. 

Na de afgesprongen fusieonderhan- 
delingen tussen Van Gelder en KNP in 
1970-71 zijn beide bedrijven hun eigen 
weg gegaan. Vooral KNP ging op de 
acquisitie-toer. De onderhandelingen 
waren toen langdurig en diepgaand. 
Het initiatief ging uit van het Amster- 
darnse bedrijf, maar de beoogde con- 
structie maakte duidelijk dat KNP uit 
Maastricht Van Gelder zou overne- 
men. De zaak ketste af toen bleek dat 
KNP zijn concurrent verregaand wilde 
ontmantelen, waar de VGP commissa- 
rissen niet aanwilden. 
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