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Ten aanzien van een noodzakelijke herstructurering in verband met 

de huidige gang van zaken deelt de raad van bestuur van Van Gelder 

Papier het volgende mede: 

1 Van Gelder Papier heeft in de jaren 1975 en 1976 zeer aanzien- 

lijke verliezen geleden, met name in de witpapiersector van 

de papierdivisie, maar ook in de sector van de flexibele verpak- 

kingen en vouwcartonnages te Leeuwarden en Rotterdam. De oorzaken 

dean liggen, naast de economische terugslag waaronder het 

bedrijfsleven in zijn geheel lijdt, in de zeer hoge grondstof fen- 

prijzen en de sterk verslechterde concurrentieverhoudingen. 

Van Gelder Papier zal wederom een gezond en winstgevend bedrijf 

worden, indien naast de kortgeleden bekend gemaakte bouw van 

een nieuwe courantenpapiermachine in Renkum en de verbetering 

van de produktiefaciliteiten van de Speciale Vezel Produkten 

Divisie maatregelen worden genomen tot het vitschakelen van de 

verliesgevende activiteiten, die ook in de toekomst niet meer 

renderend zijn te maken,als ook maatregelen ter kostenbesparing 

en efficiency verhoging. 

Op grond van een aantal vitvoerige studies — waaraan ook is 

deelgenomen door het adviesbureau McKinsey — heeft de raad 
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van bestuur een aktieprogramma opgesteld, dat heden in handen 

is gesteld van de vakorganisaties en van de centrale ondernemings- 

raad, De raad van commissarissen heeft zich er inmiddels mee 

kunnen verenigen, dat langs de in de rapporten vitgestippelde 

lijn binnekort het overleg met de vakorganisaties zal worden 

geopend. 

In verband met het streven de werkgelegenheid in de Van Gelder 

Papier-bedrijven zoveel mogelijk in stand te houden en in aan- 

merking nemend de zeer hoge kosten van de noodzakelijke reorga- 

nisatie, zijn besprekingen geopend met de overheid en met 

financieringsinstellingen, met het oogmerk een overbruggingskrediet 

voor 1977 te verkrijgen. 

Uitzicht op een dergelijk krediet bestaat viteraard alleen 

indien tot een zodanige reorganisatie wordt besloten, dat de 

onderneming in de toekomst weer winstgevend zal kunnen zijn. 

De continuïteit van het resterende deel van de onderneming 

dient derhalve zoveel mogelijk verzekerd te zijn. In dit kader 

wordt erop gewezen, dat de problemen, waarin Van Gelder Papier 

op dit moment verkeert, niet van invloed zijn op het omvang- 

rijke livanter inspeelt. dat onlangs werd aangekondigd met 

betrekking tot de vitbreiding van de covrantenpapierfabricage 

in Renkum. 

In afwachting van het resultaat van het overleg met de vak- 

organisaties en de centrale ondernemingsraad kan slechts in 

grote trekken worden weergegeven op welke vitgangspunten het 

aktieprogramma is gebaseerd, Uitgegaan wordt van: 
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a) 

b) 

d) 

de onvermijdelijke sluiting van enkele verlieslijdende 

vestigingen. 

Het betreft hier de papierfabricage in Apeldoorn (circa 

520 arbeidsplaatsen) en het bedrijf voor verpakkings- 

produkten te Rotterdam (circa 200 arbeidsplaatsen). 

Een deel van het produktenpakket van Apeldoorn en Rotterdam 

kan naar andere vestigingen worden overgebracht. 

ernstige pogingen worden voorts gedaan in 1977 een gegadigde 

te vinden, die geïnteresseerd is de witpapierfabriek te 

Wapenveld gedeeltelijk of geheel over te nemen, 

een versterking van enkele verlieslijdende bedrijven, 

Dit geldt met name voor Wormer waar ter versterking van de 

positie van het bedrijf inmiddels is overgegaan tot de bouw 

van een oudpapier verwerkingsinstallatie. Dit is echter nog 

onvoldoende, zodat verdere maatregelen noodzakelijk zijn, 

Inzake Leeuwarden ligt het in het voornemen bepaalde pakket- 

ten vit het Rotterdamse bedrijf daarheen over te brengen, 

waardoor de mogelijkheid van een rendementsherstel en de 

werkgelegenheid aldaar wordt bevorderd. 

maatregelen ter kostenbesparing en efficiency-verhoging. 

Deze maatregelen zijn in het bijzonder gericht op vermindering 

van de indirecte kosten en zullen ook in deze sfeer tot een 

afvloeiing van personeel moeten leiden (370 arbeidsplaatsen). 
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6. In totaal zullen tengevolge van de reorganisatie bij Van Gelder 

Papier in de loop van 1977 circa 1100 arbeidsplaatsen komen te 

vervallen. Op dit moment bedraagt het aantal arbeidsplaatsen 

bij VGP circa 5400. Het "Sociaal begeleidingsplan bij reorgani- 

saties", waarover in 1976 met de vakorganisaties overeenstemming 

werd bereikt, zal bij de op handen zijnde reorganisaties in 1977 

van toepassing zijn. 

7. Door de onafhankelijke opstelling van de Handelsdivisie en de 

Speciale Vezel Produkten Divisie in de afgelopen jaren, wordt 

door de voorgenomen maatregelen het voortbestaan en functioneren 

van deze divisies op geen enkele manier in gevaar gebracht. 

Raad van Bestuur 

Amsterdam, 20 janvari 1977 
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