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schriftelijke vragen faillissement Klesch Aluminium 

Geachte heer Engelkens, 

In uw bovenvermelde brief stelt u ons een aantal vragen over het faillissement van Klesch Aluminium in Delfzijl. 
In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

1. Was het college bekend met het dreigende faillissement van Klesch Aluminium? 

Ja. 

2. Is het college bekend met de berichten 'Verbazing over stap opzij Klesch" en 'Overname Klesch zou 
zelfs 75 banen extra kunnen opleveren'? 

Ja. 

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? 

Wij zijn in beginsel niet voornemens om financieel bij te dragen aan een eventuele doorstart van Klesch 
Aluminium. Wel kunnen nieuwe investeerders, indien er sprake is van forse investeringen en 
werkgelegenheidsgroei, een beroep doen op regulier instrumentarium, mits wordt voldaan aan de daaraan 
gekoppelde voorwaarden. 

Uiteraard zullen wij ons, indien er geen doorstart komt, inzetten om samen met andere partijen (o.a. Rijk, 
gemeenten en UWV) de toeleiding van werknemers naar nieuw werk te bevorderen. Daarbij zal bekeken 
worden of aansluiting bij lopende mobiliteitsinitiatieven mogelijk is. De aantrekkende arbeidsmarkt biedt 
perspectief op succesvolle afronding van dit proces. 

4. Hoeveel overheidssubsidie gaat er verloren met dit faillissement? 

In Klesch Aluminium (doorstart van het failliete Aldel) is geen overheidssubsidie gestoken, waardoor er geen 
sprake is van het verloren gaan van overheidssubsidie. Wel is de kans aanwezig dat Klesch Aluminium de 
afgelopen jaren gebruik heeft gemaakt van een algemene rijksregeling (bijvoorbeeld de Wet Bevordering Speur
en Ontwikkelingswerk - WBSO), maar daarover zijn ons geen gegevens bekend. 
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Wellicht ten overvloede nog het volgende. In 2013 hebben wij samen met MEZ aan Aidei een 
overbruggingskrediet in de vorm van een iening verstrekt ten bedrage van € 7 m in. (€ 3.5 min. MEZ en € 3.5 
min. provincie). Deze is echter bij het faiilissement van Aidei uitimo 2013 verioren gegaan en is dus geen 
onderdeei van het huidige faiiiissement van Kiesch Aiuminium. Begin 2017 gaf de curator definitief uitsiuitsei 
over het niet kunnen terugbetaien van de iening vanuit de faiiiiete boedei van Aidei. De ien ing is door ons in 
2017 afgeboekt. Aangezien er in 2013 een voorziening is opgenomen voo r deze iening, had betreffende 
afboeking geen financiëie gevoigen. Provinciaie Staten zijn hierover geïnformeerd. 

Daarnaast wiiien wij u nog meiden dat na het faiiiissement van Aidei uitimo 2013 ruim € 1.1 min. overheidsgeid 
is gestoken in een mobiiiteitscentrum om ca 600 werknemers van Aidei en toeieveranciers van werk naar werk 
te begeieiden. De provincie heeft hieraan ruim € 4 ton bijgedragen, de rest kwam met name van het Rijk. 
Overigens was dit een zeer succesvoi initiatief, aangezien de overgrote meerderheid van de werknemers een 
nieuwe baan heeft gevonden. 

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? 

Zie de beantwoording op vraag 3. 

6. Wat vindt het college ervan dat een private equity Investeerder in deze tijden waarin de 
aluminiumindustrie er niet slecht voorstaat met Kiesch 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? 

De faiiiissementen vinden wij uiteraard zonder meer triest. Of er sprake is van een maximaai gebru ik van fiscaie 
en juridische mogeiijkheden om de winsten te maximaiiseren kunnen wij zonder gedetailleerd inzicht in de 
financiële gegevens van Kiesch Aluminium niet beantwoorden. Daarnaast hebben wij geen formele positie om 
dit te beïnvloeden. 

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 Kiesch dan wel? 

Daar kunnen wij niet over oordelen op basis van de ons bekende gegevens. Duidelijk is wel dat eventueel extra 
werk samenhangt met het doen van investeringen en niet rechtstreeks met een faillissement. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, secretaris. 


