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Aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen 
Groningen, 24 augustus 2017 

Betreft: faillissement Klesch Aluminium 

Geacht college, 

Op 22 augustus 2017 bereikte ons het nieuws dat Klesch Aluminium – de opvolger van Aldel – 

wederom failliet is. In 2013 heeft het vorige college zich nog tot het uiterste ingespannen om ervoor 

te zorgen dat de werkgelegenheid voor de werknemers zoveel mogelijk behouden bleef.  

In verschillende nieuwsartikelen wordt nu het beeld geschetst dat de situatie nu een hele andere is 

dan in 2013. Zowel de elektriciteit en aluminiumprijs is gunstig, waardoor dit faillissement uit 

bedrijfseconomisch oogpunt een verrassing is.  

De PvdA maakt zich zorgen om de werknemers van Klesch Aluminium. Ondanks dat de vooruitzichten 

voor een doorstart gunstig lijken betekent dit wederom een onzekere periode. Bovendien maken wij 

ons grote zorgen over de wijze waarop een private equity ondernemer zoals Klesch om kan gaan met 

onze Groningse werknemers.  

Daarom hebben wij de volgende vragen.   

1. Was het college bekend met het dreigende faillissement van Klesch Aluminium?  
2. Is het college bekend met de berichten ‘Verbazing over stap opzij Klesch” en ‘Overname 

Klesch zou zelfs 75 banen extra kunnen opleveren’? 
3. Wil het college ervoor zorgen dat de medewerkers van Aldel hun werk behouden? Op welke 

wijze denkt het college hieraan bij te kunnen dragen?  
4. Hoeveel overheidssubsidie gaat er verloren met dit faillissement? 
5. Welke mogelijkheden ziet het college om in samenwerking met de minister en gemeente bij 

te dragen aan het behoud van werkgelegenheid van de mensen die werken bij Aldel, zeker 
nu de prijs van aluminium op de wereldmarkt goed is? 

6. Wat vindt het college ervan dat een private equity investeerder in deze tijden waarin de 
aluminiumindustrie er niet slecht voorstaat met Klesch als eigenaar al zo vaak failliet is 
gegaan? Is er sprake van een maximaal gebruik van fiscale en juridische mogelijkheden om 
de winsten te maximaliseren? Zo ja, wat kan het college doen om dit soort gedrag te weren 
uit onze bedrijven? 

7. Klopt het dat door een faillissement zelfs extra werk –tot 75 banen meer-  gecreëerd kan 
worden? Hoe kan dat, deugt het beleid van private equity investeerder Klesch dan wel? 

 

In afwachting van uw beantwoording. 

Met vriendelijke groet, 
Namens de PvdA Statenfractie 
 
Gert Engelkens 
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