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‘Brief Kamp is een hoop blabla’ door John Bas 
 
Vakbonden betreuren dat kabinet geen poging doet Philip Morris overeind te houden of gefaseerd te 
laten sluiten. 
BERGEN OP ZOOM – Het kabinet ‘betreurt’ en ‘respecteert’ het besluit van Philip Morris International om de 
sigarettenfabricage in Bergen op Zoom per 1 oktober te stoppen. De ministers Kamp en Asscher beloven dat ze 
het bedrijf ‘actief’ aanspreken op het realiseren van een goed sociaal plan voor de 1.230 mensen die hun baan 
verliezen. Onder aanvoering van de provincie, in samenwerking met Zeeland, wil het kabinet met gemeenten en 
het regionale bedrijfsleven aan de slag om nieuwe banen in West-Brabant te creëren. Daarvoor wordt geld uit 
EU-fondsen gezocht. 
Philip Morris betaalt een ‘mobiliteitscentrum’ dat werknemers aan een baan moet proberen te helpen. 
Burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom heeft na de antwoorden van de ministers Henk Kamp 
(Economische Zaken) en Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ‘hoop’ dat ‘na de ijzige stilte 
van vorige week’ de urgentie van de problemen nu doordringen in Den Haag. Hij vindt dat eisen gesteld mogen 
worden aan Philip Morris International, dat vanwege ‘overproductie’ de fabricage in Nederland stopt. „Wij hebben 
altijd meegewerkt aan goede voorwaarden. En let wel: Philip Morris is niet failliet, heeft hier altijd goed verdiend. 
Het kan niet dat ze hier een pand, grond en zo veel nieuwe werklozen zomaar achterlaten. Ze moeten fatsoenlijk 
afscheid nemen, ons helpen alternatieve banen te scheppen. Dat zou met geld kunnen zijn, ja.” 
Petter gaat naar het Kamerdebat, op initiatief van de SP, dat mogelijk volgende week wordt gehouden. „Want er 
moet veel geregeld worden.” FNV Bondgenoten en De Unie zijn niet te spreken over de toelichting die minister 
Kamp aan de Tweede Kamer schreef. „Een hoop blabla. Het is schande dat het kabinet de keuze van Philip 
Morris aanvaardt, geen moeite doet sluiting te voorkomen of in fases uit te voeren, zodat je tijd krijgt alternatief 
werk te scheppen, mensen netjes te helpen”, aldus Marco Vallebella van De Unie. 
 
 
Zie ook pagina’s 2 /3 : ‘Tijd en goed sociaal plan nodig’ 
 

Philip Morris : ‘We hebben tijd en goed sociaal plan 
nodig’ door John Bas 
Philip Morris laat in deze regio een nationaal probleem achter. Iedereen schreeuwt om hulp 
BERGEN OP ZOOM -Philip Morris heeft al laten weten dat het terugdraaien van het besluit om 90 procent van de   
mensen in Bergen op Zoom te ontslaan, ‘onwaarschijnlijk is’. Minister Henk Kamp (ziek thuis, zie elders op deze 
pagina) schrijft in antwoord op PvdA-Kamervragen dat hij het ‘zeer ingrijpend’ vindt voor medewerkers en hun 
gezinnen en een ‘verlies voor de lokale en regionale economie’, maar laat tevens blijken dat hij verder niets kan 
veranderen aan het voornemen van de multinational. Opvang en begeleiding van de Philip Morris-mensen is een 
zaak van het bedrijf en de sociale partners, maar Economische Zaken zal de Amerikanen wel ‘aanspreken’ op 
hun verantwoordelijkheden.Het ministerie ziet in West-Brabant kansen op terreinen als logistiek, onderhoud en 
biotechnologie, 
aldus Kamp. 
Provinciebestuurder Bert Pauli reageert ‘heel positief’ op de brief van Kamp en ziet mogelijkheden om de schade 
te beperken die wordt veroorzaakt door de 1.230 aankomende ontslagen bij Philip Morris en het verlies van 
mogelijk nog eens honderden indirecte banen in de regio. 
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De eerste resultaten van de samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven kunnen volgens Pauli al worden 
opgetekend. „Er melden zich heel veel bedrijven die vacatures hebben. Vooral in de technische sector is de 
vraag naar personeel groot, van mbo tot universitair niveau. Hoeveel? Het is te vroeg om dat te zeggen. Ik wil 
ook weer geen valse hoop wekken”, zegt de gedeputeerde. 
Pauli wil bij de directie van Philip Morris vooral ‘tijd kopen’. „Dat is nodig om antwoord te krijgen op vragen als: 
met wat voor werknemers hebben we te maken en waar kunnen we ze weer aan het werk helpen?” 
Burgemeester Frank Petter heeft al een paar maal gesproken met mensen van Economische Zaken en Philip 
Morris Holland. „Men begint nu te begrijpen dat we een groot probleem hebben.” 
Dat beseft ook Jan Pelle, directeur van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij: „Meer dan ooit zullen we met 
elkaar veerkrachtmoeten organiseren in Bergen op Zoom en West-Brabant.” 
Vakbondsbestuurder Jet Grimbergen van FNV Bondgenoten is zover nog niet. Zij had gistermiddag een 
ledenvergadering bij de Bergse tabaksgigant en noemt het een ‘schande’ dat een internationaal bedrijf dat in 
Nederland winst maakt ‘zomaar mag vertrekken’. „Dit had nooit mogen gebeuren. Het kabinet laat de oplossing 
aan anderen over. Eiscommitment,stel boetes in, maak het belastingtechnisch oninteressant om te vertrekken. 
Verlang vervangend werk... Doe iets!. Werk, daar gaat het om.” 
Haar collega-vakbondsbestuurder Marco Vallebella van De Unie mist tot nu toe ook concrete toezeggingen voor 
het personeel. „Philip Morris verdwijnt, maar mag wel belastingvoordelen blijven halen met holdings. Het kabinet 
zegt ‘actief’ toe te zien op het verwezenlijken van een goedsociaal plan, maar heeft daar niets over te zeggen. 
Niemand weet hoeveel Philip Morris daar voor over heeft.” 
PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer zegt vertrouwen te hebben in het kabinet als het gaat om de bezorgdheid over de 
werkgelegenheid. „Maar ik wil ik van de ministers Kamp en Asscher weten of het met Philip Morris inderdaad niet 
anders kan. Of het echt niet mogelijk is het bedrijf op de een of andere manier te handhaven of gefaseerd te 
sluiten.” 
 

Wel of geen afspraken met Belastingdienst? - BERGEN OP 
ZOOM – Het is nog niet duidelijk of Philip Morris Holland speciale afspraken heeft (gemaakt) met de 
Belastingdienst. Vakbond FNV en GroenLinks hadden daar vragen over gesteld, nadat financiële experts 
meldden dat de sigarettenfabrikant in het verleden profiteerde van speciale, profijtelijke regelingen die nooit 
openbaar zijn gemaakt. Daarbij zou het om vele miljoenen gaan. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën zal 
daarover binnenkort de Tweede Kamer informeren, zo is gisteren beloofd. Het Bergse bedrijf kreeg in 2008 wel 
250.000 euro subsidie, zegt Economische Zaken. Dat bedrag is toegekend vanwege inspanningen om de CO2-
uitstoot te verminderen door het aantal vervoersbewegingen te beperken. 
 

‘Zaken personeel goed regelen’ - „We willen tijd kopen om de zaken voor het 
personeel zo goed mogelijk te regelen”, zegt gedeputeerde Bert Pauli. „Het kan namelijk niet zo zijn dat een 
bedrijf, dat met zo veel egards is ontvangen en dat zo goed is geholpen, het er nu bij laat zitten. Daar zullen we 
de directie van Philip Morris extra aan herinneren.” 
 

‘Miljarden euro’s voor biobased’ - „Er gloren nieuwe kansen”, zegt 
CDAeuroparlementariër Lambert van Nistelrooy. „Er komen vanuit Europa miljarden euro’s beschikbaar voor 
biobased economy. Bergen op Zoom kan profiteren van die regelingen. De Green Chemistry Campus heeft de 
plannen al klaar liggen. Dit kan veel banen opleveren.” 
  

Kritiek raakt zieke Kamp - DEN HAAG – Minister Henk Kamp van Economische 
Zaken (EZ) 
heeft wegens ziekte zijn gezicht nog niet kunnen laten zien in Bergen op Zoom. De minister is sinds vorige week 
geveld door een virusinfectie aan de luchtwegen. Hij moest een handelsbeurs in Hannover hals over kop verlaten 
om zich onder behandeling te laten stellen en is nog steeds ziek thuis. Op zijn ministerie valt te beluisteren dat 
Kamp zich de kritiek aantrekt dat ministers hun medeleven met Philip Morris-personeel nog niet persoonlijk 
kunnen laten blijken. In hoeverre dat voor Lodewijk Asscher, vice-premier en minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid geldt, is onduidelijk.  
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Asscher heeft met Kamp de Kamervragen beantwoord, maar is verder nog niet in West-Brabant geweest. 
Betrokkenen wijzen op het feit dat zijn moeder, Irene Asscher-Vonk, commissaris is bij de multinational. Zij geldt 
als een van de machtigste vrouwen in Nederland door de vele bestuurlijke posities die zij bekleedt. Over haar rol 
in de Raad van Bestuur zei mevrouw Asscher eerder in een interview: ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
heeft onder meer betrekking op de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen. Daar zet ik mij voor in, ook bij Philip 
Morris.’] 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

19 april 2014  

‘Wie goed is, werkt bij Philip Morris’ door Ad Goddrie 
Na 25 jaar in Bergen op Zoom blaakte Philip Morris van het zelfvertrouwen. 
BERGEN OP ZOOM – Philip Morris Holland, een kwart eeuw groei. Onder die titel maakt Philip Morris in 1994 in 
een boek de balans op van 25 jaar productie in Nederland. 
De onderneming, die de jaren ervoor vele honderden miljoenen guldens in de vestiging in Bergen op Zoom heeft 
geïnvesteerd en dan is gegroeid tot ruim 1.600 werknemers, blaakt van het zelfvertrouwen. Al plaatst toenmalig 
algemeen directeur Jan Schipper in zijn voorwoord ook - naar nu blijkt - een veelzeggende kanttekening: 
‘Economische ontwikkelingen zijn moeilijk te voorspellen, de overheid voert een ontmoedigingsbeleid, onder 
meer via accijnsverhogingen en beperkingen, zoals die in de nieuwe Reclamecode zijn vastgelegd. Maar wij laten 
ons niet ontmoedigen: de afgelopen 25 jaar hebben we onze slagvaardigheid bewezen.’ Het Amerikaanse 
sigarettenbedrijf slaat in 1969 de vleugels uit naar Nederland met de overname van tabaksfabriek Mignot & De 
Block. Deze Eindhovense fabriek is echter niet berekend op de expansie die Philip Morris voor ogen staat. 
Daarom kopen de Amerikanen in 1970 de International Tobacco and Cigarette Company (ITCC), die nog maar 
een jaar daarvoor vanuit Rotterdam in Bergen op Zoom is neergestreken. Aan de Marconilaan produceren de 
ongeveer 35 medewerkers 300 miljoen sigaretten per jaar. Maar het bedrijf verkeert in zwaar weer. De afzet 
neemt af, onder meer omdat de machines niet berekend zijn op de nieuwe trend van verpakkingen met 25 
sigaretten. ‘De medewerkers halen dan ook opgelucht adem als de overname door Philip Morris een feit is.’ Philip 
Morris breidt de Bergse fabriek uit, maar onder meer door de opkomst van het in 1972 geïntroduceerde Marlboro 
is duidelijk dat er een echt forse uitbreiding (naar 25 miljard sigaretten per jaar) nodig is. Philip Morris wikt en 
weegt tussen Eindhoven en Bergen op Zoom, maar kiest in 1976 voor de Markiezenstad. 
Derek Gatland, nauw betrokken bij de uitbreiding, legt in het boek uit waarom: ‘In Bergen op Zoom was grond 
genoeg, het lag geografisch gunstig en en er was een flink arbeidspotentieel.’ Philip Morris steekt 400 miljoen 
gulden in het nieuwe complex (‘de grootste en modernste sigarettenfabriek van Europa’), die om de oude heen 
wordt gebouwd. In april 1979 slaat toenmalig burgemeester Van de Laar de eerste paal, in november 1980 komt 
de fabriek in bedrijf. 
Omdat er werk is voor meer dan 900 mensen, begint Philip Morris een grote wervingscampagne onder het motto 
‘Wie goed is, werkt lekker bij Philip Morris’. De belangstelling is overweldigend. In 1980 zijn er 2.200 sollicitanten, 
in 1981 2.700. Werknemers proberen met wervende teksten nieuwe collega’s aan zich te binden, zoals iemand 
die voorheen monteur was. ‘Vergeleken met die baan ging ik er niet alleen financieel een flink stuk op vooruit, 
maar ook qua arbeidsomstandigheden. 
Schoon werk, schone lucht, relaxrooms voor een praatje en sigaretje tussendoor. Da’s ongekend.’ Nog voor 1985 
wordt de mijlpaal van 25 miljard sigaretten bereikt, maar dan krijgt het bedrijf pas echt groeistuipen. In dat jaar 
schakelt de Primary (tabaksvoorbereiding) over van twee- naar drieploegendienst, maar liefst 3.200 mensen 
doen een gooi naar een baan. Philip Morris groeit door en in 1990 wordt de expansiedrift met de bouw van een 
hoogbouwmagazijn ook voor de buitenwereld goed zichtbaar. In 1993 produceert Philip Morris in Bergen op 
Zoom 55 miljard sigaretten. In dat jaar werken er 1.631 mensen in Bergen op Zoom. In het boek over het zilveren 
jubileum onderstreept toenmalig directeur Schipper de verwevenheid met de stad en omgeving. ‘Ons bedrijf is 
een belangrijke werkgever in de regio. 
Van meet af aan hebben we het als onze taak gezien om ons personeelsbestand zó op te bouwen, dat het een 
afspiegeling is van de bevolking, in al zijn variaties.’ In het boek benadrukt Philip Morris de band met de 
samenleving door een apart hoofdstuk aan cultuur te wijden, waar het veel geld inpompt. Het bedrijf ondersteunt 
jonge kunstenaars en exposities, maar maakt vooral naam met het jazzfestival in Bergen op Zoom. 
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‘Tientallen nationale en internationale jazzmusici spelen op de Grote Markt, in de straten en de cafés van Bergen 
op Zoom. Het Philip Morris Jazzweekend is niet meer weg te denken.’ Schipper: ‘Een kwart eeuw groei, een 
kwart eeuw succes.’ Aan dat succesverhaal komt 20 jaar later abrupt een eind. 
Bron: Philip Morris Holland, een kwart eeuw groei. Collectie historisch centrum Het Markiezenhof 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

23 april 2014  

Lezersbrieven : Philip Morris 
( 1) Michel Goossens, Breda 
Het moet toch wel ontroerend zijn voor de FNV dat ze nog steeds zoveel trouwe en blinde volgers heeft. Nog 
steeds zijn er mensen die roepen dat de FNV het zo goed heeft gedaan bij Philip Morris. Je hoort Jet Grimbergen 
van de FNV roepen: „We gaan ze een poot uitdraaien.” Tja, en zo moet je je nou nét niet opstellen tegenover 
Amerikanen. Die vinden geld veel te belangrijk. De lastige en dure fabrieken gaan gewoon als eerste dicht. Dat 
zou de FNV onderhand toch ook moeten weten. 
 
( 2) Rob Driessen, Dongen 
Mevrouw Grimbergen van FNV Bondgenoten roep toetert in BN De Stem: „ Doe iets! Werk, daar gaat het om.” 
Zij vindt dat de politiek nu maar moet herstellen wat zij met haar collega-vakbondsbestuurders kapot heeft 
onderhandeld. Zij had zelf beter iets helemaal niet kunnen doen, namelijk het stellen van exorbitante eisen aan 
de CAO-tafel. Ambitie en eerzucht van gestaalde kaders. Euforie alom in deze krant een aantal maanden 
geleden bij het ‘binnenslepen’ van al dat CAO moois bij Philip Morris. Victorie! Voor Philip Morris was het de 
laatste druppel in de verloren strijd om concurrerend te blijven. De volgende stap is het onderhandelen over 
goudomrande regelingen, de stoere toon is enkele weken geleden al gezet. Regelingen waar veertigers en 
vijftigers op de langere termijn niet mee zijn geholpen. „Werk, daar gaat het om.” FNV bereikt precies het 
tegenovergestelde.  
Philip Morris is niet het laatste bedrijf dat zijn activiteiten zal staken in Nederland. De bonden hebben totaal geen 
idee hoe een internationale markt werkt en hoe scherp het spel tegenwoordig gespeeld wordt. FNV, vooral blijven 
overvragen, alsof de bomen tot in de hemel groeien en naar anderen wijzen als het verkeerd uitpakt! 

 

Bergen op Zoomse Bode  

20 april 2014  

Steun voor personeel Philip Morris 
BERGEN OP ZOOM - De personeelsleden van Philip Morris krijgen van alle kanten steun aangeboden. Pastors, 
pastoraal werkers en predikanten van de kerken in Bergen op Zoom en Halsteren willen gesprekspartner 
zijn voor de werknemers. Zij zijn te bereiken via de websites en diverse telefoonnummers en mailadressen. De 
werkgroep DISK is ook in gesprek met de bedrijven om te bezien hoe de kerken van nut kunnen zijn. Ook 
Twijnder Management consultants en Hammerstein Advocaten bieden de personeelsleden hun hulp aan. 
Daarnaast kunnen de werknemers een maand lang gratis sporten bij Budget Fitness om hun hoofd leeg te 
maken. 
 

 

Het Financieele Dagblad  



5 

 

Philip Morris ziet winst met 12% dalen 

Ilse Zeemeijer 
donderdag 17 april 2014, 21:19 

update: vrijdag 18 april 2014, 09:37 

 

Tabaksproducent Philip Morris International heeft de eerste drie maanden een 

lagere winst behaald dan een jaar geleden. 

Het nettoresultaat daalde met 12% naar $1,88 mrd, zo blijkt uit de kwartaalcijfers die 

vandaag zijn gepresenteerd. Vorig jaar was dat nog $2,13 mrd. De winst per aandeel komt uit 

op $1,18. Analisten rekenden op $1,16. 

 

Verkoop 

De verkoop is met 4,4% gedaald. Om dit te compenseren zijn sigaretten duurder geworden. 

Dit leverde de tabaksproducent $406 mln extra op. De totale omzet is met bijna 9% gedaald 

naar $6,9 mrd. Philip Morris, bekend van de merken Marlboro en Chesterfield, verkoopt de 

sigaretten en andere tabaksproducten alleen buiten de Verenigde Staten. In de Europese 

Unie daalde de verkoop naar 41,7 miljard sigaretten, een afname van 2,9%. Azië is met meer 

dan 70 mrd stuks de belangrijkste markt voor het bedrijf. Daar daalde de verkoop dit 

kwartaal met 2,5%. De totale sigarettenverkoop zakte tot bijna 196 miljard stuks, 4,4% lager 

dan een jaar eerder. 

De dalende omzetten in Europa is voor de tabaksproducent een reden om de fabriek in 

Bergen op Zoom te sluiten, zo maakte het bedrijf deze maand bekend. Dit kost 1200 

werknemers hun baan. 

 

Winstverwachting 

Philips Morris verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar naar een bandbreedte van 

$5,09 tot 5,19 per aandeel. Eerder werd gerekend op $5,02 tot $5,12 dollar per aandeel. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………........................ 

Bestuur Philip Morris Holland aan zijlijn bij 
sanering 

Charlotte Waaijers 
dinsdag 22 april 2014, 07:26 

update: dinsdag 22 april 2014, 08:2 

 

De raad van commissarissen van Philip Morris Holland (PMH) staat machteloos 

tegen de op 4 april aangekondigde voorgenomen beslissing van het 

Amerikaanse moederconcern om de sigarettenfabriek in Bergen op Zoom te 

sluiten. De RvC moet formeel instemmen met dat besluit, maar het is nu al 

zeker dat de toezichthouder zich niet kritisch zal opstellen. 

Jan Kamminga, een van de Nederlandse commissarissen in de raad, verklaart tegenover Het 

Financieele Dagblad dat de invloed op zijn internationale collega’s beperkt is. In de RvC 
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hebben drie Nederlanders zitting, onder wie ook Irene Asscher-Vonk, de moeder van de 

huidige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

 

Ondersteunend 

‘Voor PMH geldt hetzelfde als voor andere bedrijven die onder een buitenlandse moeder 

vallen. Ik kan niet een gefundeerd oordeel vormen over het internationale 

investeringsprogramma van Philip Morris. Wij zijn meer ondersteunend dan toezichthouder’, 

aldus Kamminga, onder meer tussen 2005 en 2011 voorzitter van werkgeversorganisatie 

FME. 

Gerry Leenders, voorzitter van de ondernemingsraad in Bergen op Zoom en 

vakbondsbestuurder Marco Vallebella van De Unie betwijfelen zeer sterk of de RvC van PMH 

wel in staat is het lokale belang te verdedigen. Sinds daar eind vorig jaar een zesde lid bij 

aanschoof, bestaat de raad voor de helft uit commissarissen die op de loonlijst staan van 

moederbedrijf PMI. 

 

Werkgelegenheid 

Leenders vindt dat dat het Nederlandse bestuur niet genoeg gevochten heeft voor 

investeringen in het maken van andere tabaksproducten op de Nederlandse locatie, waardoor 

de werkgelegenheid hier behouden kan blijven. Vallebella sluit zich hierbij aan: ‘De board van 

PMH heeft geen komma gewijzigd aan het besluit van het moederbedrijf.’ 

Leenders en Vallebela stellen ook dat het Amerikaanse moederbedrijf in Europa bewust 

overcapaciteit heeft gecreëerd om de vestiging in Brabant te kunnen sluiten. Volgens 

Leenders investeerde de internationale moeder van het bedrijf afgelopen jaren ook miljarden 

in de uitbreiding van de productiecapaciteit voor andere tabaksproducten in zijn fabrieken 

elders in Europa. ‘Dat had het bedrijf ook in Nederland kunnen doen. Maar het lijkt alsof 

directeur Petr Karla het belang van het internationale bestuur dient, niet van onze vestiging 

in Bergen op Zoom.’ 

 

Overcapaciteit 

Begin deze maand maakte het bestuur van Philip Morris Holland bekend dat desluiting van 

de vestiging in Brabant de enige haalbare oplossing is om de structurele overcapaciteit die het 

bedrijf in zijn sigarettenproductie zegt te hebben, het hoofd te bieden. PMH kan jaarlijks tot 

90 miljard sigaretten produceren, maar maakt er momenteel 74 miljard. Die zullen na de 

sluiting voor het overgrote deel in andere Europese fabrieken gemaakt worden, zegt 

woordvoerder Robert Wassenaar. Doordat er minder gerookt zou worden, kan de fabrikant in 

totaal minder sigaretten kwijt. Tussen 2009 en 2013 nam het Europese productievolume met 

45 miljard af tot 179 miljard sigaretten per jaar. 

Ondertussen kan Philip Morris naar eigen zeggen de dalende vraag naar sigaretten deels 

compenseren met de groeiende vraag naar andere tabaksproducten. Steeds meer mensen 

roken zogenoemde make-your-own en roll-your-own: losse tabak waar ze zelf sigaretten of 

shag van draaien. ‘Die vraag is enorm gestegen, mede door de economische crisis,’ aldus 

Wassenaar. ‘Het is gewoon een substitutieproduct, maar veel goedkoper. De belastingdruk op 

die producten is in Nederland bijvoorbeeld maar 20% van de belasting op sigaretten. Door de 

sterk groeiende vraag in Europa naar deze producten is uitbreiding noodzakelijk.’ 

 

Investeringen 

Hoe groot deze uitbreiding is, kan Wassenaar niet zeggen. Wel benadrukt hij dat de 

investeringen in de productie-uitbreiding elders in Europa niet willen zeggen dat PMI zelf de 

overcapaciteit gecreëerd heeft waardoor de Nederlandse fabriek moet sluiten. 



7 

 

In een reactie laat directeur Petr Karla weten: ‘Wij kunnen simpelweg de 20% daling in de 

vraag naar sigaretten in Europa, de daardoor ontstane overcapaciteit in de Europese 

fabrieken en het feit dat vanuit een werkgelegenheids-, sociaal en economisch perspectief, het 

stoppen van de sigarettenproductie in Bergen op Zoom de meest haalbare optie was, niet 

ontkennen.’ 
 

De Volkskrant  

DE KWESTIE, PETER DE WAARD  

Is de sigarettenmarkt op retour? 

18/04/14, 00:00 

Standbeelden zijn er niet voor de eeuwigheid, zelfs niet als ze uit graniet zijn gehakt. In 2003 gingen de 

standbeelden van Saddam Hoessein in Bagdad omver. En in Oekraïne sneuvelen nu die ook van Lenin. In 

Amsterdam is de beeltenis van gouverneur-generaal Van Heutz van zijn monument afgehaald. 

 

Maar kolonisator Jan Pieterszoon Coen staat nog steeds op zijn standbeeld in Hoorn. En van de Britse 

veroveraar Walter Raleigh staat niet alleen een standbeeld in Londen maar ook een in de Amerikaanse staat 

North-Carolina. Er zijn steden naar Raleigh genoemd en hij werd enkele jaren geleden nog verkozen tot een van 

de honderd grootste Britten aller tijden. 

 

Raleigh kan probleemloos tot een van de grootste massamoordenaars uit de wereldgeschiedenis worden 

gerekend. Dagelijks maakt hij nieuwe slachtoffers. Hij nam uit de door hem veroverde kolonie Virginia in 1578 een 

product mee dat hij tabac noemde en waaraan toentertijd genezende werking voor 36 kwalen werd toegedicht. 

De eerste anti-tabaksmaatregelen werden in 1941 afgekondigd in nazi-Duitsland, die in 1945 ongedaan werden 

gemaakt door de Amerikaanse bevrijders. Vervolgens overspoelden de VS in het kader van het Marshallplan 

Europa massaal met tabak. 

 

Het duurde decennia voordat de westerlingen dokter Meinsma geloofden, die zei dat roken ongezond was. 

Sindsdien is het stapje voor stapje zo duur en gecompliceerd geworden om een sigaretje weg te paffen dat 

iedereen vanzelf stopt. 

 

Dat leidt tot de onaangename consequentie dat ook moderne sigarettenfabrieken het loodje leggen. Nadat Philip 

Morris (Marlboro, Chesterfield) zijn modelfabriek in Bergen op Zoom aankondigde te sluiten, heeft Imperial 

Tobacco (Gauloises, Drum) nu bekendgemaakt de productie in fabrieken in Frankrijk en Engeland te beëindigen. 

Omdat landen nog zo weinig maakindustrie hebben, wordt er flink over gesomberd, hoewel volgens de Tobacco 

Atlas alleen al de vestiging in Bergen op Zoom jaarlijks tot negentigduizend doden leidt. 

 

Dat betekent niet dat de markt voor rookwaren ook wereldwijd op zijn retour is. Integendeel, in tien jaar tijd is de 

productie van sigaretten in de wereld met 13 procent gestegen tot 6 biljoen stuks per jaar of een miljoen per vijf 

seconden. Indien alle sigaretten die de aardbewoners jaarlijks oproken achter elkaar worden gelegd is de afstand 

naar de zon drie keer te overbruggen. 

 

Tegenwoordig wordt 41 procent daarvan in China geproduceerd. De een na grootste producent is Rusland. De 

VS produceren nog maar 6 procent van alle sigaretten. Walter Raleigh is nog altijd bezig de wereld te veroveren. 

Maar hij blijft als Koning Onschuld op zijn sokkel staan: al is het omdat hij het kortste en volgens sommigen 

mooiste liefdesgedicht ooit heeft geschreven: 

 

'Ik heb je maar voorbij zien gaan  

en toch heb ik je lief tot ik sterf'  

Zolang de liefde belangrijker is dan de dood, heeft de tabaksindustrie toekomst. 
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Reageren? p.dewaard@volkskrant.nl  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

AkzoNobel drukt optimisme in 

Amsterdam de kop in 
18/04/14, 00:00 

Stemming 

Het op woensdag ingezette herstel van de Europese aandelenbeurzen heeft donderdag een vervolg gekregen, 

vooral dankzij een aantal beter dan verwachte kwartaalcijfers. De winst voor de AEX in Amsterdam bleef beperkt 

ten opzichte van de overige graadmeters door een flink koersverlies bij AkzoNobel. De AEX steeg 0,2 procent, de 

toonaangevende indices in Frankfurt, Londen en Parijs gingen tussen 0,6 en 1 procent vooruit. De Dow Jones 

ging donderdag al rustig het paasweekeinde in en sloot op 16.408,54, een minnetje van 0,1 procent. 

 

Verf 

AkzoNobel, woensdag nog de sterkste stijger op de AEX, verloor gisteren 5,8 procent. De verfspecialist zag in het 

eerste kwartaal de omzet en operationele winst licht dalen. Vooral de cijfers van het onderdeel Decorative Paints 

waren volgens analisten slechter dan verwacht. 

 

Tabak 

Philip Morris International, dat heeft aangekondigd zijn fabriek in Bergen op Zoom te sluiten, heeft in het 

afgelopen kwartaal een lagere winst behaald dan een jaar eerder. Een verhoging van de prijzen kon niet 

voorkomen dat de winst en omzet daalden. De nettowinst ging met 12 procent omlaag in vergelijking met 

een jaar eerder, tot 1,3 miljard euro. 

 

SBM 

SBM Offshore doet geen zaken meer via tussenpersonen in landen waar het zelf een kantoor heeft. Het contact 

met klanten neemt de onderneming meer in eigen hand. Dat lieten bestuurders van het bedrijf donderdag weten 

tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Rotterdam. Volgens topman Bruno Chabas is het besluit 

ingegeven door de verdenkingen van corruptie tegen de leverancier van productieschepen aan de olie- en 

gasindustrie. 

 

Zalando 

De Duitse onlinemodewinkel Zalando heeft een advocatenkantoor gevraagd een beursgang voor te bereiden. Dat 

meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. De verwachting is dat de beursgang ruim 4 miljard 

euro oplevert. 

 

Chemie 

Het Amerikaanse chemiebedrijf DuPont heeft in het eerste kwartaal van dit jaar last gehad van het strenge 

winterweer in de Verenigde Staten. Ook de sterke dollar had een negatief effect op de resultaten van het bedrijf 

dat donderdag de cijfers naar buiten bracht. De omzet daalde met 3 procent 7,3 miljard euro. 

 

De Telegraaf  

Keerzijde succes van antirookbeleid 

Sluiting Philip Morris allerzwartste scenario  
do 17 apr 2014, 14:49 / Wouter van Bergen 
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BERGEN OP ZOOM – De vruchten van het antirookbeleid pakken zuur uit voor Philip Morris in Bergen op Zoom, nu het 
bedrijf zich gedwongen ziet om 60 tot 80 miljard sigaretten aan overcapaciteit te schrappen. Een studie wees uit dat dit 
het goedkoopst kon door zijn grootste fabriek, die in Nederland, te sluiten. Het ontslag van 1230 van de 1371 
werknemers is een mokerslag voor de regio. Voor slechts 140 man bij twee afdelingen blijft werk. 

Het is even na tien uur ’s ochtends als voor 1400 medewerkers van de sigarettenfabriek Philip Morris in Bergen op Zoom het 
zwartste scenario waarheid wordt. De stemming was al bedrukt tijdens de wandeling naar de tent op een parkeerterrein bij de 
fabriek waar ze zijn uitgenodigd voor een ’business update’. 

Geruchten dat de fabriek bijna helemaal dicht zou gaan, doen velen het ergste vrezen na onbevestigde berichten in de pers een 
dag eerder. Toch is er nog hoop dat niet het allerzwartste scenario uitkomt. Wie weet blijft het bij een verlaging van het aantal 
shifts is nog de hoop waarmee velen rustig maar gespannen doorlopen. Sommigen als stel, stevig hand in hand. In hun 
gezinnen zal slecht nieuws dubbel zo hard aankomen. 

„Iedereen die hier werkt, weet hoe er nu over roken wordt gedacht en welke kant het opgaat”, zegt een 54-jarige proces 
operator, die slecht nieuws voorziet. De vraag is dan alleen hoe slecht. „Ik denk dat er minder shifts komen en ze het in een 
paar jaar afbouwen. Dat de fabriek per 1 oktober dicht gaat… mijn gevoel zegt dat dat niet kan.” 

Maar het kan wel. Als om vijf over tien het hek, met de voet van een vakbondsman er tussen, dicht gaat, verstomt het 
geroezemoes in de tent die afgesloten blijft voor buitenstaanders. Na een paar minuten komt een man in zijn eentje, zichtbaar 
geëmotioneerd, naar buiten. Of hij antwoord wil geven op vragen van een televisieploeg? „Nee! Nee!” En weg beent hij. Kort 
daarop komt de rest van het personeel gedesillusioneerd naar buiten, met een folder van Philip Morris in de hand en 
verslagenheid en ongeloof in de ogen. 

Even later mogen ook de vakbonden en ondernemingsraad praten over wat ze eerder hebben gehoord. Er is geen goed woord 
voor de directie. Het nieuws komt als een donderslag bij heldere hemel. „Ik vraag in de Europese ondernemingsraad al drie jaar 
of er een strategie bestaat voor het geval dat de markt tegenvalt en daarop is altijd nee gezegd. En dan nu toch dit!”, zegt Gerry 
Leenders, voorzitter van de or van Philip Morris in Nederland. „En dan vraagt zo’n directeur aan mij nog tips voor de 
communicatie in de toekomst! Terwijl ze de hele tijd niet met ons gecommuniceerd hebben!” 

Volgens directeur Robert Wassenaar heeft het bestuur van Philip Morris Nederland het besluit eind maart genomen, nadat het 
internationale moederbedrijf uit een studie naar de productiecapaciteit had geconcludeerd dat de nodige verkleining daarvan het 
efficiëntst te bereiken viel door sluiting van de Nederlandse fabriek. „Door een afname van het aantal sigaretten in de laatste vijf 
jaar met 20% is sprake van een enorme overcapaciteit in Europa. Die moeten wij met 60 tot 80 miljard sigaretten terugbrengen”, 
zegt Wassenaar. Daarbij zijn volgens hem diverse scenario’s doorgerekend, waarbij diverse combinaties van fabrieken tegen 
het licht werden gehouden als kandidaat voor sluiting. „En daar hebben we diverse bedrijfseconomische criteria op losgelaten.” 
Dat het zwaard moest vallen in Bergen op Zoom, waar jaarlijks 70 miljard sigaretten vandaan komen, bleek uit de cijfers volgens 
hem onvermijdelijk. 

„Overal waar je een fabriek sluit, treft dat mensen. Dit is de keerzijde van het feit dat we lang grote maatregelen voor ons uit 
hebben geschoven en het steeds hebben opgelost met kleine reducties en natuurlijk verloop.” 

Die scenario’s willen de or en vakbond ook graag zelf doorrekenen, om te kijken of er nog werk te redden valt in deze ’koude 
sanering’. Veel illusies maken ze zich niet, maar dat ze de huid van het personeel duur zullen verkopen, is zeker. „We gaan dit 
zo duur mogelijk voor ze maken”, zegt FNV-bestuurder Jet Grimbergen. „We zullen Philip Morris een flinke poot uitdraaien! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Over KPMG, Philip Morris en de Geelbuikvuurpad 
di 22 apr 2014, 10:23| 4 reacties / door Willem Okkerse 

Zo, mijn tv-optreden bij Harry ligt achter de rug. Tijd voor een kleine adempauze, met uitgebreid leesgenot 
in de tuin. Hoewel leesgenot? Als je de bloemlezing van de afgelopen weken de revue laat passeren, word 
je niet blij. 

Geelbuikvuurpad   
Een paar kleine observaties. Wetenschappelijke artikelen worden maximaal drie keer gelezen, zo las ik, maar om 
een gewone krant nou te (moeten) vullen met betogen over het paargedrag van de geelbuikvuurpad die al “tot 
loopgraafoorlogen heeft geleid” of de mijmeringen op schrift te stellen uit de diepe krochten van het 
stippelmottenbestaan, lijkt mij wat te veel van het goede. 
 
KPMG  
Brisante verhalen over fiscale fraude nota bene door KMPG itself en alle commentaren daarom heen. 
Voornamelijk in de trant van: “wij stonden er bij en wij keken er naar”, eigenlijk zoals gebruikelijk in de laatste 
dertig jaar van de accountancy en vooral de journalistieke verslaglegging in die wereld. De zelfbevlekking is en 
blijft zeer groot. 
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Een wél interessant verhaal, zoals bij voorbeeld het onderzoek van Professor Breesch van de Universiteit van 
Brussel, dat de accountants in 70% van de gevallen een foutieve inschatting maken bij een “going concern 
verklaring”, wordt categorisch door hun vakblad niet opgenomen. Stel je voor dat je als vakblad kritisch wordt over 
je eigen beroepsgroep. Helaas geven de gewone kranten vanwege de complexiteit van dat “going concern“ liever 
de voorkeur aan het leven van de stippelmot.  
Wel alweer verhalen over duurzaamheid, die alleen met de mond wordt beleden, waar en wanneer hoorden wij 
dat nou nog meer? De tegenstelling tussen rijk en arm, zo intelligent verwoord door mijn collega Ron Boer. Maar 
ja, en dat weet Ron als geen ander, ook wij zijn beperkt, wij kunnen de paarden wel naar de bron brengen maar 
je kan ze nooit dwingen om te drinken.    

De beurs  
Het verhaal dat de Magnificent Twenty, als onderdeel van ons Wereldfonds, na minder dan 40 maanden op 60% 
rendement staat; ook dat haalt de pers niet of nauwelijks, maar wat mij echt stoort is de uitspraak van de redactie 
van AVRO’s Een Vandaag die mij contacteerde om nader geïnformeerd te worden over de achtergronden van het 
accijnsschandaal rond Philip Morris in het kader van de fabriekssluiting in Bergen op Zoom en na een week liet 
weten geen mogelijkheid te zien om dat in een TV-verslag vast te leggen. Nou kijk ik wel eens naar Zembla, die 
de meest ingewikkelde dingen haarfijn en precies weten uit te leggen; zou dat misschien iets voor de AVRO 
mensen zijn om een leermomentje aan te gaan?    

Philip Morris  
Maar wat is er nou aan de hand met Philip Morris? Een globale benadering. Voor de criticasters vast vooraf: 
onderstaand verhaal is mede gebaseerd op mijn MBA thesis, waarmee ik in 1991 en begin 2002 met een 
herhaald onderzoek al aantoonde dat het maken van reclame voor sigaretten weggegooid geld was en dat er een 
verborgen agenda van de sigarettenfabrikanten moest zijn om dat tóch te doen. Om een idee van die verborgen 
agenda te hebben: over de periode 1991-1997 zou Philip Morris € 100 miljoen meer verdiend hebben zónder 
reclame en een gelijkblijvend marktaandeel dan mét reclamekosten én gestegen marktaandeel. Het was namelijk 
dat marktaandeel dat de verborgen agenda was: ofwel de vinger in de suikerpot van Vader Staat.    

De feiten    
Philip Morris heeft een marktaandeel van ca. 40% in Nederland en koopt als gevolg daarvan 40% van het jaarlijks 
in Nederland te betalen accijnsbedrag van € 2.500.000.000 of te wel € 1.000.000.000 aan accijnszegels. Aan het 
begin van iedere maand ontvangt PM ter waarde van € 1.000.000.000/12 = ca. € 83.000.000 van die banderollen. 
Een systeem dat begon in 1921, de trekschuit met zijn snikjong was volgens mij bij Koninklijk Besluit net 
afgeschaft. Een systeem, waaraan geen enkele Nederlandse regering zich verder nog heeft durven wagen, ook al 
zijn de moderne productie processen lean en mean en wordt er intussen “just in time” geproduceerd en geleverd. 

Al die sigaretten zijn namelijk aan het eind van iedere maand wél verkocht én betaald. M.a.w. vanaf de eerste 
week ontvangt PM ca. € 20.000.000 aan accijns op zijn rekening en heeft dan na vier maanden wanneer de 
eerste accijnsrekening van maand één ten bedrage van € 83.000.000 betaald moet worden, inmiddels al een 
bedrag van € 333.000.000 aan accijns geïncasseerd. 

Het verschil tussen het geïncasseerde bedrag en het te betalen bedrag, een bedrag dat in de orde van grootte 
van minimaal € 250.000.000 kan worden geschat, is daarmee een permanent voorschot voor onze Philip Morris 
directie geworden. En dat zijn goedkope Euro’s, om niet te zeggen héle goedkope Euro’s. Daar, waar andere 
bedrijven moeite moeten doen om een banklening te krijgen, speelt onze staat gratis bankier voor haar tollenaars. 
Die tollenaars gebruiken dat geld om in de ontwikkeling van sigarettenfabrieken te stoppen die als dank voor die 
investeringen 18% dividend als rendement moeten opleveren voor de Holding die voor de verdeling zorgt. 

De slotconclusie is duidelijk. Philip Morris haalt met gratis Nederlands geld minimaal € 45 miljoen per jaar op aan 
dividend op het “gratis eigen vermogen” dat door de Nederlandse Staat ter beschikking wordt gesteld. En als dat 
dividend niet gehaald kan worden, dan sluiten wij toch eenvoudig die fabriek om hem met dezelfde faciliteiten 
(want die blijven wel doorlopen, niet waar Eric?), weer elders op te bouwen? 

Tja, de daadkracht van onze regering(en) overstijgt die van de Rubberen Robbies niet. Ach, en waarom zouden 
wij ons druk maken over 1200 mensen zonder baan in Bergen op Zoom, nota bene van een sigarettenfabriek? 
Pfffffff. 
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Trouw 
Slechts een overzicht, omdat we geen toegang hebben tot de daadwerkelijke artikelen …

 

• 'Geplaagde' rookbranche ziet geld nog altijd binnenrollen 

Philip Morris heeft heel hoge winstmarge, vooral dankzij EuropaTabaksfabrikanten klagen steen en been. Hoge accijnzen 

en anti-rookmaatregelen bemoeilijken de verkoop van ... 

19/04/14 00:00 

• De tabak gaat naar het oosten 

Sigarettenindustrie verlaat West-Europa, waar steeds minder wordt gerookt en de arbeid duur isAls de fabriek 

van Philip Morris in Bergen op Zoom dit najaar sluit, is Nederland een land zonder grote sigarettenproductie. Binnen twee 

jaar geldt ... 

17/04/14 00:00 

 

Het Nederlands Dagblad  

Philip Morris verkoopt minder sigaretten 
Philip Morris heeft in het eerste kwartaal minder omzet en minder winst gemaakt. De 

fabrikant wist weliswaar meer te vragen per pakje, maar verscheepte wel 4,4 procent 

minder sigaretten. Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde kwartaalcijfers van de 

maker van Marlboro en Chesterfield. 

De omzet zonder de accijns mee te rekenen kwam 8,8 procent lager uit op 6,9 miljard dollar. 

Zonder het negatieve effect van het wisselen van de omzet naar dollars bedroeg het omzetverlies 

1,6 procent. De nettowinst van de sigarettenfabrikant bedroeg over het derde kwartaal 1,88 

miljard dollar. Dat is bijna twaalf procent lager dan de 2,13 miljard dollar een jaar eerder. 

De resultaten waren volgens topman van Philip Morris André Calantzopoulos ‘in lijn met de 

verwachting’. Omdat de laatste periode de negatieve invloed van de wisselkoersen lager uitviel dan 

verwacht, stelde het bedrijf de winstverwachting voor heel het jaar naar boven bij met zeven cent, 

naar 5,09-5,19 dollar per aandeel. 

Philip Morris maakte twee weken geleden bekend zijn fabriek in Bergen op Zoom te gaan sluiten 

vanwege de slechte prestaties in Europa en Japan. Het bedrijf meldt nu dat de financiële 

consequenties hiervan nog niet duidelijk zijn, omdat nog met de bonden wordt onderhandeld over 

een sociaal plan. 

Minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) schreef woensdag aan de Kamer dat hij er 

actief op gaat toezien dat er een goed sociaal plan komt voor de 1200 mensen die een nieuwe 

baan moeten zoeken. Het bedrijf wil de sluiting in oktober rond hebben. 

• geplaatst: 17-04-2014 - 15.16 

• laatst gewijzigd: 17-04-2014 - 15.16 

• auteur: Novum 
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Dichtbij.nl  
 

Lagere winst voor Philip Morris 
REGIO  |   17 april 2014   |   reageer  |   Door Marjo Peppelaar, dichtbijredacteur 

BERGEN OP ZOOM - Tabaksproducent Philip Morris International heeft in het afgelopen kwartaal een lagere winst 

behaald dan een jaar eerder. Het bedrijf verhoogde de prijzen om de dalende tabaksverkoop op te vangen, maar dat 

kon niet voorkomen dat de winst en omzet daalden, zo blijkt uit cijfers die donderdag 17 april zijn gepubliceerd.  

De nettowinst ging met 12 procent omlaag in vergelijking met een jaar eerder, tot 1,88 miljard dollar (1,3 miljard euro). De totale 

omzet lag bijna 9 procent lager op 6,9 miljard dollar. Het Amerikaanse bedrijf, dat zijn tabaksproducten alleen buiten de 

Verenigde Staten verkoopt, zag het volume dalen met 4,4 procent, maar door prijsverhogingen werd wel 406 miljoen dollar aan 

de omzet toegevoegd.  

 

Philips Morris verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar naar een bandbreedte van 5,09 tot 5,19 dollar per aandeel. 

Eerder werd gerekend op 5,02 tot 5,12 dollar per aandeel.  

Door de voorgenomen sluiting van de fabriek in Bergen op Zoom raken waarschijnlijk 1230 van de 1371 werknemers bij die 

vestiging hun baan kwijt. De sluiting moet uiterlijk op 1 oktober van dit jaar gebeuren.  

 

Het moederbedrijf van merken als Marlboro, Chesterfield en Parliament zag in alle regio's de verkoop van sigaretten dalen. In 

de Europese Unie nam die met 2,9 procent af tot 41,7 miljard sigaretten. De sterkste verkoopdaling deed zich voor in Oost-

Europa, het Midden-Oosten en Afrika met een krimp van 7,2 procent. De totale sigarettenverkoop zakte afgelopen kwartaal tot 

196 miljard stuks.  

 

 

Omroep Brabant  

 
24 april 2014  

 

Philip Morris wil personeel laten 
overwerken vanwege achterstand door 
aankondiging massaontslag 

Laatst gewijzigd: donderdag 24 april 2014 - 13:19 | Auteur: Raoul Cartens 

Philip Morris wil medewerkers laten overwerken 

BERGEN OP ZOOM - Tabaksfabrikant Philip Morris in Bergen op Zoom wil dat het personeel 

gaat overwerken om achterstanden in de sigarettenproductie weg te werken. Die achterstand is 

ontstaan doordat de fabriek stil lag rond de aankondiging van het massaontslag waarbij 1231 

medewerkers hun baan verliezen. 

 

De fabriek draait inmiddels weer, maar de oude productieaantallen worden niet gehaald. Dit heeft te 

maken met het feit dat de medewerkers aangeslagen zijn door de aangekondigde sluiting en daardoor 

minder hard werken.  
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'Philip Morris toont weinig medeleven' 

Vakbonden en ondernemingsraad zijn zeer ontstemd door het verzoek van de sigarettenfabrikant. 

Volgens vakbond De Unie laat Philip Morris nu zien hoe weinig meevoelend het bedrijf is. De 

ondernemingsraad heeft het verzoek bij de directie teruggelegd, omdat ze vinden dat de leiding met 

betere argumenten moet komen. 

 

Ook de onderhandelingen tussen Philip Morris en de vakbonden over het sociaal plan verlopen zeer 

stroef. De sigarettenfabrikant kondigde eerder aan dat ze ruimhartig zou omgaan met het personeel 

om de gevolgen van het baanverlies te compenseren. Volgens Marco Vallebella van vakbond De Unie 

is daar niets van te merken en is de tot nu toe geboden ontslagvergoeding ver onder de maat. Op 30 

april komt Philip Morris met een nieuw voorstel. 

 

'Politiek reageert niet meer' 

De bijna volledige sluiting van Philip Morris zorgde begin deze maand voor veel commotie in de regio 

Bergen op Zoom. "Maar daar is nu nog maar weinig van te merken", zegt voorzitter Gerry Leenders 

van de ondernemingsraad. "Wij horen niets meer van de politiek. Mailtjes die wij sturen worden niet 

eens beantwoord." 

 

4 Reacties:  

 

Jan R. • 40 minuten geleden    

Gerry we hoeven niks meer te horen van de politiek dat zijn allemaal zakken vullers daar en denken 

alleen maar aan zich zelf.Philip morris daar moet het sociaal plan komen we hebben altijd ons best 

gedaan kijken of dat gewaardeerd gaat worden.En we gaan toch sluiten omdat wij overcapiciteit 

draaien allemaal het spel dat philip morris wilt spelen dat heet tijd rekken ze hebben die peuken echt 

wel nodig alleen alle EU regeltjes zijn ze beu,en oja wij zijn te duur maar als je ziet de kwaliteit die wij 

leveren kunnen ze in geen ander filiaal halen.Denk maar eens aan de japan productie.Dus Philip 

Morris laat nu maar eens zien met wat voor sociaal plan je gaat komen.     

Alex van Krevelen • 2 uur geleden 

De fabriek gaat sluiten, dwz: geen productie meer.  

Waarom zouden ze nog oude productie aantallen moeten draaien? Als dat nodig is zou er wel 

bestaansrecht zijn voor de fabriek en hoeft ie niet gesloten te worden .... 

Keuzes maken directie .... en consequenties daarvan dragen.     

 

audrey1972 • 2 uur geleden 

Te triest voor woorden !       

 
voetvolk • 2 uur geleden 

Zijn hier woorden voor? 

 


