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Veenendaal, 12 augustus 2015

DINSDAG 11 AUGUSTUS: INKTZWARTE DAG VOOR IMTECH-MEDEWERKERS
Geachte «MV» «Voorvoegsel» «Achternaam»,
Dinsdag 11 augustus jl. was een inktzwarte dag voor de medewerkers van Imtech toen de directie ’smorgens bekend maakte dat het bij de Rechtbank in Rotterdam uitstel van betaling had aangevraagd
voor de Holding Royal Imtech N.V. Dit verzoek werd ingewilligd en twee bewindvoerders (Paul Peters
van AKD advocaten en Jeroen Princen van Ploum, Lodder en Princen advocaten) werden aangesteld.
Daarmee is het lot van het concern in handen gekomen van de banken en deze twee
bewindvoerders. Voor iedere handeling heeft de Raad van Bestuur (RvB) van Royal Imtech N.V.
goedkeuring nodig van Peters en Princen.
Als RMU hebben wij gezamenlijk met de andere vakorganisaties FNV Metaal en CNV Vakmensen
diezelfde dag, dinsdagmiddag 11 augustus, gesproken met de directie (Paul van Gelder, lid RvB en
Ans Knape, directeur HR) van Royal Imtech N.V.
Achtergrond
Van Gelder maakte duidelijk dat eind juli bleek dat het zeer moeilijk werd om operationeel een
positief resultaat te behalen. Dit was een plotselinge breuk met het 1e kwartaal. De forecast (te
verwachten resultaat) bleek geen 50 miljoen euro winst te worden maar 0 euro.
Hierdoor ontstond er liquiditeitskrapte. Daarom is de RvB met 45 kredietverstrekkers in gesprek
gegaan. Er was bijna een overeenkomst voor 75 miljoen euro extra kapitaalinjectie. Door Duitse
wetgeving, moest de Duitse tak echter faillissement aanvragen. Dit heeft geleid uiteindelijk in NL
geleid tot surseance van betaling. De onderneming kwam op concern-niveau in een steeds lastigere
situatie.
Dag en nacht is er gewerkt aan een drietal opties:
1.
Additionele financiering: rond de zomer zijn de resultaten jaarlijks het slechts door opnemen
vakantiedagen door werknemers waardoor uren niet gefactureerd kunnen worden. Tegen het
eind van het jaar trekt dat meestal wel weer bij;

2.
3.

‘Pre-pack’: een faillissement direct gevolgd door een doorstart onder een andere naam;
Surseance (uitstel) van betaling voor Royal Imtech N.V.: dat houdt in dat de onderaannemers
en de leveranciers voorlopig niet betaald krijgen voor het werk dat ze voor Imtech hebben
uitgevoerd en/of de geleverde onderdelen. De bewindvoerders zullen proberen een tijdelijk
krediet (brug-financiering of boedelkrediet) te krijgen om de belangrijkste rekeningen en de
salarissen te kunnen betalen. Gaan de banken niet akkoord, dan volgt zeker een aanvraag voor
een totaal faillissement. Het Imtech-bestuur blijft aan, maar heeft uitsluitend een dienende
rol. Zij moeten de bewindvoerders helpen inzichtelijk te maken welke potentiele gegadigden er
zijn voor ieder onderdeel van het concern. Onder verantwoordelijkheid van de
bewindvoerders gaan de werkzaamheden aan de lopende projecten gewoon door.

Onzekerheid medewerkers
Als vakorganisaties hebben wij duidelijk gemaakt dat de medewerkers van Imtech al 3 jaar in
onzekerheid zijn of hun baan behouden blijft door voortdurende berichten over reorganisaties. Dit
terwijl zij nog steeds ontzettend gemotiveerd zijn en met veel passie hun werk doen voor de
onderneming en prachtige producten afleveren over de gehele wereld.
Wordt het salaris door betaald?
Of het salaris doorbetaald wordt is niets te zeggen. Op het divisieniveau is er geen sprake van
surseance van betaling en is er ook vooralsnog geen dreigend faillissement. Banken hebben het
krediet (nog)niet opgezegd voor de divisies, maar met de financiering kunnen de divisies spaak gaan
lopen omdat ze vanuit de holding geen geld meer krijgen.
Hoe nu verder?
Afgesproken is met de bewindvoerders en de directie van Imtech dat er weer overleg plaatsvindt
zodra er meer zicht is op eventuele verkopen van onderdelen van Imtech. De inzet van beide
bewindvoerders is in ieder geval om zoveel mogelijk divisies te redden.
Hoe heeft het zover kunnen komen
De vakorganisaties zijn van mening dat de onderste steen boven moet komen als het gaat om de
werkelijke oorzaken van de dreigende ontmanteling van een ruim 150 jaar oud concern. De RMU
raakt er steeds meer van overtuigd, dat niet uitsluitend de fraudepraktijken bij de Duitse tak van
Imtech de oorzaak zijn, maar het symptoom is dat de gebreken heeft bloot gelegd van het concern.
De echte oorzaken zijn:
1.
de explosieve groei van de onderneming, de achterliggende 12 jaar waardoor Imtech een
ontzettend complex bedrijf is geworden;
2.
het aannemen van risicovolle projecten door de toenmalige directie omdat onder druk van
voortdurende hang naar stijging van de omzetgroei elke realiteit uit het oog werd verloren.
Denk hierbij aan het pretpark Adventure World Warsaw in Polen;

3.

onvoldoende toezicht vanuit de holding op de divisies met name op de geldstromen. Elke regio
beheerde zijn eigen ‘toko’.

Achterban-bijeenkomsten
Volgende week vinden er in het gehele land achterban-bijeenkomsten plaats door de gezamenlijke
vakorganisaties. De aftrap vindt plaats op dinsdagavond 18 augustus 2015, om 19.30 uur in
Rustenburcht, Strevelsweg 760 te Rotterdam. Zie bijgevoegd overzicht. Hartelijk welkom op één van
deze bijeenkomsten.
Wat zijn de (directe) gevolgen voor de medewerkers?
Onderstaand kader bevat informatie wat het voor u als medewerker eventueel betekent.
Met vriendelijke groet,

Chris Baggerman,
Coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid RMU Werknemers
M 06-54376858
E cbaggerman@rmu.nu
I www.rmu.nu

Overzicht diverse achterban-bijeenkomsten:
Dinsdag 18 augustus 2015, Rotterdam
De Rustburcht, Strevelsweg 760, aanvang 19.30 uur
Dinsdag 18 augustus 2015, Coevorden
Zalencentrum De Loo, Looweg 38, 7741EJ, aanvang 19.30 uur.
Dinsdag 18 augustus 2015, Groningen
Regiokantoor FNV Leonard Springerlaan 23, aanvang 19.30 uur.
Woensdag 19 augustus 2015, Regiokantoor FNV,
Radarweg 60 te Amsterdam, aanvang 19.00 uur.
Woensdag 19 augustus 2015, Weert Don Bosco Café-zaal,
Boshoverweg 60, aanvang 19.30 uur.
Woensdag 19 augustus 2015, Amersfoort ,Van der Valk Hotel Amersfoort A1
Ruimtevaart 22, aanvang 19.30 uur.

