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Aanleiding 
Op maandag 27 januari 2020 heeft u een telefonisch gesprek met Theo Henrar, 
CEO van Tata Steel Nederland (TSN) waarbij aan de zijde van TSN ook I  

, manager public affairs aanwezig zal zijn. Op 27/1 (13.30-14.00 uur) is er 
een voorbespreking van dit gesprek met DG B&I.  

Kernpunten 
• U kunt informeren naar de stand van het transformatieprogramma van TSE,

en vragen naar de huidige verwachtingen voor TSN.
• U kunt toelichting geven op het tijdspad naar de openstelling van de SDE++-

regeling en de vormgeving van de CO2-heffing, mede in het licht van geuite
zorgen vanuit het hoofdkantoor van de Tata Group.

Ad. 1 Transformatieprogramma 

De CEO van Tata Steel Europe (TSE), Henrik Adam, heeft in november 2019 een 
transformatieprogramma aangekondigd voor TSE. Hierin staat o.a. dat er 3000 
arbeidsplaatsen bij TSE geschrapt zullen worden waarvan 1600 in Nederland. De 
leiding van TSE heeft verschillende gesprekken met de Europese 
ondernemingsraad en de leiding van TSN gevoerd met als doel om goedkeuring te 
krijgen voor dit transformatieprogramma, Die goedkeuring is tot op heden niet 
gegeven en de belangrijkste reden hiervoor is dat de plannen nog alleen maar op 
hoofdlijnen bestaan en niet gedetailleerd zijn op landenniveau. De leiding van TSE 
stelt zich echter op het standpunt dat er eerst goedkeuring voor de plannen op 
hoofdlijnen moet zijn en dat daarna gedetailleerde plannen per land 
gepresenteerd zullen worden. Op 27 januari is er weer een gesprek gepland 
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duidelijk of er dan gedetailleerde plannen gepresenteerd zullen worden. 

• U kunt vragen op welke termijn de heer Henrar verwacht dat TSE een akkoord
op hoofdlijnen kan sluiten en hoe de heer Henrar het vervolg van het
transformatieproces voor TSN ziet?

Ad. 2 Verduurzamingsopgave 

Tata Steel staat aan de vooravond van grote investeringen, en niet alleen 
voor de CO2-transitie. De grote vraag voor Mumbai is of investeringen in 
NL nog rendabel zijn op de lange termijn en of de benodigde 
klimaatinvesteringen het bedrijf geen nadeel oplevert t.o.v. de 
internationale concurrentie. TSN opereert in een internationale markt, 
eenzijdige maatregelen op niveau NL (en zelfs deels op Europees niveau) 
ondermijnen volgens Tata al snel het internationale level playing field.  

• U kunt aanbieden medewerkers in overleg te laten treden om
mogelijkheden voor ondersteuning in het kader van de klimaatopgave.

• U kunt vragen of u—gezien geuite zorgen vanuit het hoofdkantoor van Tata
Group—iets kunt doen richting Londen/Mumbai, daar waar het gaat om
investeringen t.b.v. de klimaatopgave.

Toelichting 

Transformatieprogramma 

In november 2019 is door de Henrik Adam, CEO van TSE ( Tata Steel Europa waar 
ook Tata Steel Nederland deel van uitmaakt)), aangegeven dat als gevolg van de 
tegenvallende resultaten TSE gereorganiseerd zal worden. Adam schets een mix 
van verschillende soorten maatregelen in het productieproces, grondstoffeninkoop 
en verkoop, maar ook de verlaging van de arbeidskosten met 170 miljoen euro. 
Tata Steel heeft inmiddels aangegeven dat het voornemens is tot 3000 
arbeidsplaatsen in Europa te schrappen. Van deze 3000 moeten er in Nederland 
1.600, in het VK 1.000 en de rest van Europa 350 verdwijnen.     

Er is nog weinig informatie over wat de verdere gevolgen zullen zijn voor TSE en 
haar omgeving. Hoe de bezuinigingen in IJmuiden, met 9000 arbeidsplaatsen 
verreweg de grootste vestiging in Nederland, uit gaan zien, en welke gevolgen dat 
heeft voor de productie, is ook nog onduidelijk.  

De Nederlandse directie en de ondernemingsraad van TSN zijn niet op de hoogte 
van verdere details en onderbouwing. 

Gesprekken van de leiding van TSE met de Europese ondernemingsraad, met de 
leiding van TSN en de Nederlandse ondernemingsraad hebben er niet toe geleid 
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transformatieprogramma op hoofdlijnen van TSE. 

Medio december is zelfs een tweede gesprek geweest tussen de leiding van TSE 
en de Europese ondernemingsraad. Ook toen heeft laatst genoemde niet 
ingestemd met de plannen omdat in tegenstelling tot wat tijdens het eerste 
gesprek beloofd was er geen gedetailleerd plannen gepresenteerd werden. De 
leiding van TSE wilde op basis van dezelfde plannen op hoofdlijnen akkoord 
krijgen.   

Daarop kondigde de Europese Ondernemingsraad aan dat zij een gesprek zouden 
gaan voeren met de aandeelhouders van Tata in Mumbai. Dit gesprek is op 13 
januari inderdaad gehouden maar de berichtgeving hierover is vrij summier. 
Duidelijk is geworden dat de eigenaren geen toezegging wilden doen over het 
verminderen van het aantal geplande ontslagen. 

TSE heeft ondertussen aangegeven goede hoop te hebben dat eind januari wel 
overeenstemming bereikt zal worden met de Europese Ondernemingsraad over de 
bestaande plannen op hoofdlijnen. Waar die optimisme op gebaseerd is, is 
onduidelijk.    

Na goedkeuring door de Europese ondernemingsraad wil de leiding van TSE met 
plannen op landenniveau komen. 

TSN heeft aangegeven pas na de bekendmaking van plannen op landenniveau 
met TSE te willen onderhandelen. 

Op 13 januari heeft de leiding van TSN per brief aan de FNV bevestigd dat de 
eerder overeengekomen werkgelegenheidspact gerespecteerd zal worden en dat 
de werkgelegenheid bij Tata Steel in IJmuiden tot oktober 2021 jaar op 
hoofdlijnen gegarandeerd is. Dit pact zal ook de leidraad zijn voor de uitwerking 
van het verbeterprogramma van Tata Steel Nederland.  

Het gevolg van deze toezegging van TSN is dat de geplande “driekwart” 
bijeenkomst van de FNV op 30 januari niet doorgaat. Indien minimaal driekwart 
van de FNV leden van TSN goedkeuring zouden hebben geven om acties te 
beginnen zou FNV daarmee kunnen starten.  

Wel zal FNV binnenkort kantine-bijeenkomsten houden op verschillende plekken 
op het Tata complex in IJmuiden met als doel de medewerkers te informeren over 
het bereikte resultaat (o.a. brief van TSN aan FNV). 

Verder is recentelijk een gesprek geweest tussen TSE en TSN waarin TSE erkent 
heeft dat de transformatieplannen nog te algemeen zijn en verdere concretisering 
behoeven.    

Positief is ook dat TSE niet boos gereageerd heeft op de brief van TSN aan de FNV 
waarin o.a. aangegeven staat dat de afgesloten werkgelegenheidspact (tot 
oktober 2021 geen ontslagen) blijft gelden. 

Op 27 januari staat weer een gesprek gepland tussen de leiding van TSE en de 
Europese ondernemingsraad maar het is niet duidelijk of er dan gedetailleerde 
plannen gepresenteerd zullen worden. 
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Verduurzamingsopgave 
• De heer Chandrasekaran, CEO van Tata Group, waar ook Tata Steel

Europe deel van uit maakt, wilde in het gesprek met de MP (22 januari
in Davos) ook enig comfort krijgen als het gaat om de NLse
klimaatmaatregelen. Dat is door TSN aan ambtelijk EZK en AZ
medegedeeld.

• Tata Steel staat aan de vooravond van grote diepte-investeringen, en
niet alleen voor de CO2-transitie. De grote vraag voor Mumbai is of
investeringen in NL nog rendabel zijn op de lange termijn en of de
benodigde klimaatinvesteringen het bedrijf geen nadeel oplevert t.o.v.
de internationale concurrentie. TSN opereert in een internationale
markt, eenzijdige maatregelen op niveau NL (en zelfs deels op
Europees niveau) ondermijnen al snel het internationale level playing
field.

• Meer concreet: het feit dat het klimaat-financieringsinstrument (oa
SDE++) en de CO2-heffing nog steeds niet helder zijn uitgewerkt heeft
al voor diverse verontruste vragen vanuit Mumbai gezorgd. Het
moederbedrijf (Tata Group) wil weten waar het concreet aan toe is,
zodat afwegingen kunnen worden gemaakt over noodzakelijke
investeringen in NL, waaronder een vernieuwde Hoogoven 6. Dit zal
300 miljoen Euro kosten. Wanneer de heffingen te hoog worden
twijfelt de aandeelhouder of de revisie van hoogoven 6 nog wel
opportuun is.

• EZK heeft bij de vormgeving van de CO2-heffing goed geluisterd naar
de input van Tata. Er komt geen vlakke heffing, maar een marginale
heffing. Deze wordt nu verder uitgewerkt. De site in NL heeft de kans
om voorop te lopen in de klimaattransitie; in Europa is ook geen
draagvlak voor een andere route dan verdere verduurzaming. Een en
ander biedt een grote kans voor Tata om te investeren in innovatieve
technieken.

• Op 7 februari 2020 zal bekend worden gemaakt hoe de CO2-heffing
precies in elkaar zit en eind maart 2020 zal die duidelijkheid ook voor
de SDE++ regeling gegeven worden. Grote kans dat TSN hier gebruik
van zal kunnen maken.

• TSN kan een forse bijdrage leveren aan de CO2-reductie in 2030: 4-5
miljoen ton op jaarbasis. Bovendien kan TSN een bijdrage leveren aan
een forse CO2-reductie op korte termijn, die als gevolg van de
uitspraak in de Urgenda-zaak noodzakelijk is.
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Van:
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 10:19
Aan:
Onderwerp: RE: Pvda motie

 
Daar moet even iets meer tekst bij in de lijn van wat de mezk heeft gezegd over tata 
- belangrijke industrie voor nl
- grote verduurzamingsoppgave
- zowel innovatie- als verduurzamingsbeleid hierop gericht
- zie ook brief van mezk verduurzaming basis industrie 15 mei
- minister is intensief in gesprek met oa Tata om deze ambitie vorm te geven
- dus ondersteuning beleid

Overigens hint Moorlag met onconventionneel naturlijk op natioanlisatie, maar dat gaan we niet doen 

Maak  jij daar een mooi antwoord van in format voor moties? 

 

Van:  < @minezk.nl> 
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 09:58 
Aan:  < @minezk.nl>;  < @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Pvda motie 

Hallo  
Zie hieronder de motie van de PvdA. 
Ik denk dat de reactie van  afdoende is toch? 
Gr.  

Van:  <t @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 09:44 
Aan:  < s@minezk.nl>;  @minezk.nl>;  < @minezk.nl> 
CC:  @minezk.nl>; minezk.nl>;  < @minezk.nl>;  
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(Martin Jan) < @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Pvda motie 
 
Ha f, 
 
Zoals zojuist aan de telefoon besproken graag ook jouw input als accounthouder Tata. 
 
Gr  
 

Van:  @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 09:42 
Aan:  < l@minezk.nl>;  < @minezk.nl> 
CC:  < @minezk.nl>; minezk.nl>; @minezk.nl>;  
( minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Pvda motie 
 
Zou zeggen oordeel kamer want ondersteuning beleid. De Nederlandse staalindustrie heeft volledige toegang tot het NL innovatiebeleid. Verduurzaming van de industrie 
is een van de expliciete doelen van het missiegedreven innovatiebeleid. Dus dit doen we al. Geen idee of je dat conventioneel of onconventioneel wil noemen. 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 09:38 
Aan:  < @minezk.nl> 
CC:  < @minezk.nl>; minezk.nl>; minezk.nl>;  
(Mignon) < @minezk.nl>; minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Pvda motie 
Urgentie: Hoog 
 
Ha , 
 
Zie onderstaand nieuwe motie van PvdA. Graag z.s.m. reactie met appreciatie. 
 
Groet, 
 
Geert 
 

Van:  < k.nl>  
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 09:35 
Aan:  
Onderwerp: Pvda motie 
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Motie Moorlag PvdA 

Dictum 

Verzoekt de regering maximaal te bevorderen dat de NL staalindustrie kan blijven innoveren en 
verduurzamen en zo nodig daar onconventionele middelen voor in te zetten 

Oordeel 
- Oordeel kamer, mits ik onconventioneel wel mag zien binnen de wettelijke mogelijkheden

en randvoorwaarden vanuit staatssteun

Toelichting 

 Tata Steel Nederland is een voorbeeld van een modern innovatief staalbedrijf dat
hoogwaardig staal produceert. Het is van een strategisch belang voor de NL industriële
structuur. 

 Het bedrijf staat voor een grote verduurzamingsopgave om te voldoen aan de Nederlandse
klimaatambitie

 Daarbij wordt het bedrijf maximaal ondersteund vanuit zowel het innovatiebeleid als het
verduurzamingsbeleid

 Zo is verduurzaming van de industrie een van de expliciete doelen van het missiegedreven
innovatiebeleid dat gericht is op het behoud van een sterke concurrentiepositie.

 Ook is de verduurzamingsopgave van Tata Steel NL een belangrijk onderdeel in de brief
over de verduurzamingsopgaven in de Basisindustrie van de MEZK van 15 mei jl

 De minister is intensief in gesprek met o.a. Tata om deze ambitie te ondersteunen.

PM: Overigens hint Moorlag met ‘onconventioneel’ waarschijnlijk op nationalisatie van TSN, maar 
dat is niet aan de orde 





Tata Steel Limited 

Bombay House, 24 Homi Mody Street, Fort 

Mumbai 400001, India 

Tel +91  

@tatasteel.com | http://www.tatasteel.com 
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Opzet 

Taal: Engels 

Tijd/duur gesprek: 20 minuten 

Locatie: xxx  

Aanwezigen: Chandrasekaran (CEO Tata Sons) en Narendran (CEO & Managing 

Director Tata Steel) 

Gesprek op verzoek van: MP 

Vorig contactmoment incl. follow-up: xxx  

Doelstellingen/deliverables 

 Relatiebeheer vanuit het belang van Tata Steel voor Nederland.
 Informatie geven over Nederlandse Co2 reductieplannen.
 Info inwinnen over de plannen voor herstructurering in NL & Europa. Signaal

afgeven dat wij Tata Steel Nederland (TSN) van groot belang vinden voor NL
economie en de Nederlandse en Europese duurzaamheidsambities.

Spreekpunten 

Climate action 

 Last October our Royal Couple had a pleasant meeting with Mister Bhattacharjee in

Mumbai. Happy and greatful that we can have this meeting today.

 Netherlands wants to actively contribute to the global challenge of carbon

reduction. In all sectors, including industry.

 We have set CO2-reduction targets for industry of 14.3 MTon in 2030 and climate

neutrality in 2050. We want to make the transition and ensure that industry invest

in the Netherlands.

 That’s why we combine a carbon levy with sufficient subsidies, both on existing

technologies and for innovations. And companies that have low emissions already

do not pay a carbon levy at all.

 Preferably, we want to achieve our goals together with all countries, first and

foremost EU member states. But we also want to start now.

 Starting early gives long term clarity for the necessary investments and that

tomorrow’s production methods will be developed in the Netherlands, with support

from the Dutch government. For example hydrogen, Carbon Capture and Storage

(CCS) and offshore wind. This will also create future opportunities for companies to

apply these technologies elsewhere.

Appreciation presence of Tata Steel in the Netherlands 

 Tata Group/ Tata Steel is an important employer in the Netherlands and also an

important / highly valued party in the field of innovation and sustainability.

Tata Steel Nederland is therefore a crucial part of our industrial structure.
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Spreekpunten specifiek over (reorganisatie) Tata 

 The Steel sector is facing some difficult times with Global overcapacity and 

lower prices.  

 Understand the difficult task Tata Steel faces. You need to ensure a major 

reorganization (transformation program) with the aim of giving Tata Steel 

Europe a long-term perspective. 

 The continuity of the company and the associated employment are of great 

importance to us.  

 It is therefore important that the measures taken within Tata Steel Europe are 

not disproportionately disadvantageous for Tata Steel in the Netherlands. I 

hope that the transformation measures to be taken are worked out jointly with 

and supported by the Dutch management and the Supervisory Board.  

 The Dutch government is happy to cooperate with Tata Steel to explore the 

possibilities to support TSN's investment and sustainability plans. If there is a 

place somewhere in Europe for a sustainable, strong and innovative steel 

industry, then it is in the Netherlands. We have all the conditions for this in 

house. 

 

Achtergrond 
Algemeen 
Laatst bekende bezoeken Tata Steel India: 
16-10-2019, Mumbai, Tata Steel, Mr.Debashish Bhattacharjee, Group Director, Research & 
Development was aanwezig op NFIA Roundtable met Koninklijk paar en lunch met minister Kaag 
tijdens de India-missie. 
31-5-2019, Mumbai, NFIA  ontbijtbijeenkomst met de heer T.V. Narendran 
23-5-2018, Mumbai, ontmoeting met Tata Steel Management en minister Kaag 
 
Achtergrond Tata Steel Nederland (TSN) & Tata-groep 
Tata Steel in Nederland: Tata heeft Corus Steel in 2007 overgenomen. Naast IJmuiden heeft 
Tata Steel vestigingen in Maastricht, Oosterhout, Zwijndrecht, IJsselstein en Nieuwegein, totaal 
aantal medewerkers: 9.000. Productie NL: 7,0 mln. ton staal per jaar. Belangrijkste markten: 
automotive, bouw en verpakking. 
 
CO2 Reductieplannen en Tata 
De aandeelhouder van Tata Steel Europe zal in het gesprek met de MP waarschijnlijk 
enig comfort willen krijgen als het gaat om de Nederlandse klimaatmaatregelen.  
Tata Steel staat aan de vooravond van grote diepte-investeringen, en niet alleen voor 
de CO2-transitie. De grote vraag voor Mumbai is of investeringen in Nederland nog 
rendabel zijn op de lange termijn en of de benodigde klimaatinvesteringen ons geen 
nadeel opleveren ten aanzien van onze internationale concurrentie. Tata Steel 
Nederland opereert in een internationale markt, eenzijdige maatregelen op niveau 
Nederland (en zelfs deels op Europees niveau) ondermijnen al snel het internationale 
level playing field. Meer concreet: het feit dat het klimaat-financieringsinstrument 
SDE++ en de CO2-heffing nog steeds niet helder zijn uitgewerkt heeft al voor diverse 
verontruste vragen vanuit Mumbai gezorgd. Het moederbedrijf wil weten waar het 
concreet aan toe is, zodat afwegingen kunnen worden gemaakt over noodzakelijke 
investeringen in Nederland, waaronder een vernieuwde Hoogoven. 

10.2e
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Op 7 februari 2020 zal bekend worden gemaakt hoe de CO2-heffing precies in elkaar 
zit en eind maart 2020 zal die duidelijkheid ook voor de SDE++ regeling gegeven 
worden.  
 
Tata Steel in Nederland (TSN) kan een forse bijdrage leveren aan de CO2-reductie in 
2030: 4-5 miljoen ton op jaarbasis. Bovendien kan TSN een bijdrage leveren aan een 
forse CO2-reductie op korte termijn, die als gevolg van de uitspraak in de Urgenda-
zaak noodzakelijk is. 
Een mogelijk resultaat van het gesprek in Davos zou kunnen zijn dat er 
procesafspraken worden gemaakt over het invullen van de afspraken tussen Tata Steel 
en de Nederlandse overheid, waarbij enerzijds de Nederlandse klimaattargets worden 
gehaald en anderzijds de concurrentiepositie van Tata Steel Nederland niet in gevaar 
wordt gebracht. 
 
 
Reorganisatie bij Tata Steel Europe 
Tata Steel in Europa staat aan de vooravond van een groot transformatietraject als 
gevolg van de marktomstandigheden, de mondiale handelsperikelen en het niet 
doorgaan van de joint venture met thyssenkrupp.  
 
De heren Chandrasekaran en Narendran zullen met de MP willen spreken over het 
transformatieprogramma, dat binnen Tata Steel Europa op stapel staat. De Raad van 
Bestuur (Exco) van Tata Steel Europe heeft een plan op hoofdlijnen gepresenteerd, 
waar vakbonden en Europese ondernemingsraad vooralsnog niet over willen 
onderhandelen, omdat het in hun ogen nog onvoldoende onderbouwd en uitgewerkt is. 
Voor Nederland zijn er plannen om 1600 banen te schrappen. Deze plannen zijn nog 
niet uitgewerkt. 
Ook de Directie en RvC van Tata Steel Nederland zijn van mening dat er nog 
onvoldoende duidelijkheid is over de inhoud en consequenties van de gepresenteerde 
plannen voor Nederland. De Directie en de RvC van Tata Steel Nederland zijn wettelijk 
verplicht zorg te dragen voor het belang van de vennootschap, en daarmee voor de 
continuïteit van Tata Steel in Nederland. Behoud van het bestaande governancemodel, 
met een zelfstandige positie van Tata Steel Nederland, is voor TSN van groot belang 
om de belangen van Nederland binnen Tata Steel voldoende te kunnen blijven 
behartigen. 
De noodzaak voor een transformatietraject en bezuinigingen, ook in Nederland, is 
duidelijk. Tata Steel Europe blijft financieel achter bij de concurrentie en een vorm van 
ingrijpen is noodzakelijk. Maar het schrappen van banen kan geen doel op zichzelf 
zijn. 
Behalve de 1600 banen die in Nederland moeten verdwijnen zal ook in het VK 1000 en 
de rest van Europa 350 banen verloren gaan. Verder is ook bekend gemaakt dat twee 
derde van de te schrappen banen kantoor- en managementfuncties zullen zijn. Het is 
van belang dat de verdeling van het verlies van banen tussen het VK en Nederland 
proportioneel is en dat lijkt zo op het eerste gezicht niet het geval te zijn. Feit is dat 
het Britse deel van TSE al jaren verlies lijdt. Het is waarschijnlijk dat de Britse regering 
i.v.m. Brexit zal proberen massale ontslagen te voorkomen en daarvoor geld 
beschikbaar zal stellen. 
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Tata Group-profiel 
  
Tata Group 
• opgericht in 1868 door patriarch Jamshedji Tata (Parsi-Zoroastrische achtergrond), is een 
wereldwijde onderneming met hoofdkantoor in Mumbai. Bestaat uit meer dan 100 
onafhankelijke bedrijven, in meer dan 100 landen, verspreid over zes continenten. Tata Group is 
een van de belangrijkste en meest gerespecteerde Indiase familiebedrijven die bekend staat om 
zijn goede doelen. 
• Tata Group heeft een drieledige structuur: Tata Sons, Tata Trusts, Tata-bedrijven: 
de Tata Group is gedeeltelijk eigendom van de holding Tata Sons. Tata Sons bezit 29 
beursgenoteerde Tata-ondernemingen met een gecombineerde marktkapitalisatie van ongeveer 
$ 151,62 miljard. Deze bedrijven hebben samen meer dan 695.000 werknemers in dienst. 
66% van het aandelenkapitaal van Tata Sons is in handen van de filantropische Tata Trusts 
geleid door Patriarch Rata Tata (geen erfgenaam). Tata Trusts ondersteunt veel projecten op 
het gebied van onderwijs, gezondheidzorg, inkomensverwerving en kunst & cultuur. 34% van 
Tata Sons is in handen van andere investeerders. 
Tata-bedrijven zijn o.a.: Tata Steel, Tata Motors, Tata Consultancy Services, Tata Power, Tata 
Chemicals, Tata Global Beverages, Tata Teleservices, Tata Communications en Indian Hotels. 

Tata Group in Nederland 
• Grote investeerder in Nederland> 12.000 werknemers: Tata Steel (9.000 werknemers, Tata 
Steel R&D (Amsterdam Science park) Tata Consultancy Services (IT-diensten, Amsterdam, 
3000), Tata Elxsi, Tata Communications A’dam. 
  
Tata Steel Group 
• Tata Steel Group werd opgericht in 1907. Operaties in 26 landen, commerciële aanwezigheid 
in 50 landen, werknemers op vijf continenten. De groep behaalde een jaaromzet van US $ 18,11 
miljard en een jaarlijkse productie van 23,88 miljoen ton in het boekjaar 2016-2017. Tata Steel 
Europe is de op een na grootste staalproducent op het continent. Tata Steel Europe heeft 
21.000 werknemers 
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CC: @minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl>; , 
@minezk.nl>; @minezk.nl> 

Onderwerp: Re: pak jij die op DO? VRAAG 13 MEZK  
 
 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 

Op 10 jun. 2020 om 10:55 heeft @minezk.nl> het volgende geschreven: 

  
, deze vraag ligt denk ik bij jou.  regel jij doorzetting binnen TOP? 

  

Van @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 10 juni 2020 10:53 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: pak jij die op DO? VRAAG 13 MEZK  
  
Graag met spoed een reactie op onderstaand evraag 
  

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 10 juni 2020 10:32 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: pak jij die op DO? VRAAG 13 MEZK  
  
TataSteel:gisteren motie aangenomen die de minister oproept om met onconventionele maatregelen te kijken 
naareigendoms enzeggenchapsverhoudingen bij Tatasteel,om verandering aan te brengen.Hoegaat de ministerde motie 
uitvoeren? Voelt hij de opdracht en het ruime mandaat van de kamer?  
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Vraag 13 MEZK 

Vraag: 

TataSteel: gisteren motie aangenomen die de minister oproept om 

met onconventionele maatregelen te kijken naar eigendoms- en 

zeggenchapsverhoudingen bij Tatasteel, om verandering aan te 

brengen. Hoe gaat de minister de motie uitvoeren? Voelt hij de 

opdracht en het ruime mandaat van de kamer?

Antwoord 

- De motie verzoekt de regering, maximaal te bevorderen dat de

Nederlandse staalindustrie kan blijven innoveren en

verduurzamen en zo nodig daar onconventionele middelen voor

in te zetten.

- Ik deel de geestdrift van de Kamer om de staalindustrie in

Nederland te behouden en te verduurzamen.

- Ik zal met alle creativiteit en zo nodig onconventionele middelen

inzetten om de innovatie en de werkgelegenheid bij Tata Steel

Nederland te bevorderen. Maar uiteraard binnen de wettelijke

mogelijkheden en randvoorwaarden vanuit staatssteun.

- Ik ben intensief en op alle niveaus in gesprek met het bedrijf om

te bekijken hoe Tata Steel Nederland de verduurzamingsopgave

waar het voor staat kan realiseren

- Over de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen binnen TSN

ga ik als minister niet. Dat is primair een aangelegenheid van het

bedrijf zelf.

- Ik heb veel vertrouwen in een goede toekomst voor TSN indien

de staalproductie verduurzaamd wordt.

7a





 
  

 
  

              
             

       

            
              

            
        

         
      

        
           

        
             

         
             

             
           

             
              
             

 
              

           
           

         
            

            
             

             
           

            
             

   



 
  

            
            

         
            
           

       
         

           
 

            
         

        
          

           
          

             
              

             
    

             
          

            
          

         
            

            
           

           
            

          
          

          
            
           

 
 

              
       

          
          

         
 

   



 
  

            
            

                 
       

 
  

              
           
       

           
 

             
               
             
          

   

             
          
          

         
              

         
            

             
           

          
            

           
          

         
            

           
  

           
         

      

   



 
  

               
            

            
            

              
            

         
               

       

           
          

          
          

         

             
              

 
       

          
           

           
            

           
                

           
             

          
          

          
          

           
         

            
     

   











 
  

         
       

       
               

         

             

         

  

   
    
    

          
    

   
            

 

   







 
  

      
              
         

           

             
              

         
         

          
           

             
     

                
       

            
 

             
           

      
        

            
   

   

                
           

             
                

              
           

       

          
             

      

  

   













Aanleiding 
Op donderdag 18 juni van 10.00 tot 10.30 uur heeft u een video call met de heren Hans van den 
Berg (waarnemend voorzitter Raad van Bestuur Tata Steel Nederland)  (voorzitter 
Raad van Commissarissen TSN). 
U heeft de heer Hans van den Berg eerder ontmoet tijdens het bezoek aan Tata Steel IJmuiden op 
woensdag 15 april 2020.  
 
Advies 
U kunt kennis nemen van het dossier. 
 
 
Kernpunten 
Wij stellen voor dat in ieder geval de volgende onderwerpen besproken zullen worden: 
 

1. Acties/stakingen bij Tata Steel in IJmuiden 
 U kunt aangeven begrip te hebben voor de onrust bij de medewerkers 
 U kunt de hoop uitspreken dat zo snel als mogelijk de directie van TSN weer 

compleet zal zijn en dat de nieuwe directievoorzitter het vertrouwen van alle 
stakeholders zal krijgen. 

 U kunt benadrukken dat het voortduren van de onrust niet in het belang is van de 
onderneming.  

 U kunt aangeven daar waar mogelijk en gewenst bereid te zijn om te helpen.    
 

 
 

2. Transformatieprogramma van Tata Steel Europe 
 U kunt aangeven dat teneinde uit deze moeilijke en onrustige situatie bij Tata Steel 

te geraken het belangrijk is dat alle partijen, de leiding van Tata Steel Europe, de 
ondernemingsraden en de directie van Tata Steel Nederland weer met elkaar in 
gesprek geraken en overeenstemming proberen te bereiken over het 
transformatieprogramma. 
 

 

3. Gezamenlijk project EZK en Tata 
 U kunt uw tevreden uitspreken over de voortvarende wijze waarop de teams van 

EZK en Tata zijn gevormd en dat u hoopt dat de komende weken en maanden 
constructief zal worden samengewerkt met mooie resultaten voor IJmuiden.  

 

 

Toelichting gespreksonderwerpen 

1. Acties/stakingen bij Tata Steel in IJmuiden 
Op 10 juni jl. is er gestaakt bij Tata Steel IJmuiden. De acties zijn georganiseerd door de vakbonden, 
waaronder FNV en CNV.  

Reden voor stakingen: 

 De werknemers zijn woedend dat Tata Steel 900 banen wil schrappen in IJmuiden.  
 Verder eisen zij opheldering over het ontslag van Henrar. 

Eisen 

 Geen gedwongen ontslagen   
 Reorganisatieplannen moeten van tafel gaan   
 Werkgelegenheidspact wordt verlengd tot 2026. 
 Toezegging dat er geen onderdelen van Tata Steel Nederland verdwijnen. 
 Administratieve werkzaamheden worden niet uitbesteed.  

10.2e



 Huidige bedrijfsstructuur blijft gehandhaafd   
 Er moet een strategisch plan opgesteld worden over de toekomst van Tata Steel 

Nederland. 

 

2. Transformatieprogramma van Tata Steel Europe 
 

Transformatie/Reorganisatie van Tata Steel Europe 

Na het mislukken van de joint venture met Thyssenkrupp is door de directie van Tata Steel Europe 
een transformatieprogramma aangekondigd om Tata Steel Europe weer winstgevend te maken en 
daarmee ook interessanter voor potentiële kopers.  

De eerste plannen hebben tot veel onrust geleid, met name ook bij de werknemers van TSE in het 
VK en Nederland. Na de nodige kritiek op de oorspronkelijke reorganisatieplannen heeft de leiding 
van TSE een aantal aanpassingen bekendgemaakt. Eind 2019 en begin 2020 zijn verschillende 
overleggen gevoerd met o.a. de Europese Ondernemingsraad (EOR) om akkoord te verkrijgen voor 
het transformatieplan. De EOR heeft echter geen goedkeuring gegeven. Daarnaast zijn de plannen 
ook afgewezen door de directie van TSN, de ondernemingsraad in IJmuiden en de vakbonden.     

Tijdens een overleg op 9 maart 2020 met de EOR heeft de leiding van TSE de volgende 
toezeggingen gedaan in relatie tot het transformatieprogramma: 

 TSE zal het totaal aantal arbeidsplaatsen dat komt te vervallen verlagen tot 1250.  
 TSE zegt ook toe dat er geen werk naar India zal worden verplaatst.  
 De komende maanden zullen per land de verschillende plannen worden voorgelegd aan de 

medezeggenschap en/of de vakbonden.  
 Over grensoverschrijdende reorganisaties zal nader overleg worden gevoerd met de EOR. 

De EOR heeft duidelijk gemaakt dat zij tegen eventuele gedwongen ontslagen is.  
 

Opschorting van de onderhandelingen 

Op 3 april 2020 hebben de leiding van Tata Steel in Europa (TSE) en de directie van Tata Steel 
Nederland (TSN) gezamenlijk bekend gemaakt dat zij besloten hebben om de start van de 
consultatie over de fte-reducties in het transformatie programma in TSN BV uit te stellen tot na 1 
juli 2020. Ook de gesprekken tussen de leiding van TSE en de Europese Ondernemingsraad zijn tot 
na 1 juli 2020 uitgesteld. Als reden hiervoor is aangegeven de bijzondere situatie waarin het bedrijf 
zich bevindt als gevolg van de coronacrisis. 

Hoe de bezuinigingen in IJmuiden, met 9000 arbeidsplaatsen verreweg de grootste vestiging in 
Nederland, uit gaan zien, en welke gevolgen dat heeft voor de productie, blijft voorlopig ook nog 
onduidelijk. 

3. Gezamenlijk project EZK en Tata 

Naar aanleiding van uw gesprek met de heren Narendran (CEO van Tata Steel Ltd.) en Adam (CEO van 
Tata Steel Europe) is bij EZK een projectgroep o.l.v. dir. TOP gevormd met als doel om de 
mogelijkheden samen met Tata te verkennen en opties te ontwikkelen om haar positie in IJmuiden 
als duurzame en concurrerende staalfabriek van aanzienlijke omvang, verder te versterken. Ook aan 
de zijde van Tata Steel is een projectteam samengesteld bestaande uit medewerkers van zowel Tata 
Steel Europe (  als  Tata Steel Nederland (Hans van den Berg 
en Ingrid de Caluwé). Op 23 juni aanstaande vindt een startbijeenkomst plaats met Henrik Adam en 
Focco Vijselaar en beide teams .  
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Verslag overleg EZK met Tata Steel Nederland, woensdag 17-06-2020 

Deelnemers: EZK:  

 TSN:  

Sharief vroeg aan Ingrid wat de voertaal zal zijn tijdens de kick-off bijeenkomst op 23 juni. Zij gaf 
aan dat het de Nederlandse taal zal zijn en dat ook de documenten in het Nederlands opgesteld 
zullen worden.  

Brief van Adam, CEO van TSE aan de Tweede Kamerleden van 15-06-2020. 

geeft aan dat de inhoud van de brief klopt maar dat de bevoegdheid van TSN om zelf te 
beslissen over investeringen in oktober 2021 afloopt en dat TSE deze bevoegdheid niet wil 
verlengen. Verder wordt opgemerkt dat in de brief aangeven is dat bij TSN in totaal 2,5 miljard 
Euro geïnvesteerd is en dat 1 miljard Euro als dividend is afgedragen aan het moederbedrijf. Het is 
goed om te beseffen dat die 2,5 miljard Euro wel zelf door TSN  is verdiend en niet door het 
moederbedrijf beschikbaar is gesteld.  

GGD-rapport 

Het recent verschenen rapport is een bundeling van 30-jaar onderzoek waarbij ieder 4 jaar een 
gezondheidsonderzoek wordt verricht door de GGD van Kennemerland. Vermeldt staat dat de 
luchtkwaliteit de afgelopen jaren steeds is verbeterd. Een andere bevinding is dat het aantal 
longkankerpatiënten toe neemt en dat de grootste veroorzaker het roken is. Dat heeft ook te 
maken met de sociaaleconomische situatie van Beverwijk met relatief veel rokers. Longkanker 
heeft daarnaast een incubatietijd van ongeveer 20 jaar en aantal gevallen zegt dus niets over de 
huidige situatie. De omgeving wil graag de schuld bij Tata neerleggen ondanks dat in het rapport 
daar geen link mee gelegd wordt. De geconstateerde problemen in Beverwijk en omgeving zijn 
vergelijkbaar met andere Randstedelijke gebieden. TSN vindt het een goed rapport. 

Wat asbest betreft is het duidelijk dat de problemen met name veroorzaakt zijn door het werken in 
de haven en de zware industrie. In het rapport van 2007 was dit al geconstateerd. Er zijn geen 
openstaande zaken t.a.v. asbestgevallen bij Tata. Bij alle zaken zijn er schikkingen getroffen.  

In het rapport staat niets over leukemie maar toch verschijnen er in de media wel berichten 
hierover. Er is ook geen link gelegd tussen verhoogde kans op kanker en het werken bij Tata Steel. 
Ondanks dat het rapport een onderzoek betreft van de GGD Kennemerland wordt door bepaalde 
partijen toch gepoogd het rapport naar TSN toe te drukken. 

Internationale handel: 

De huidige Europese vrijwaringsmaatregelen (safeguard measures) t.a.v. staal blijven gehandhaafd 
ondanks dat de belangenorganisatie van Europese staalproducenten (Eurofer) gepleit had voor 
aanpassingen.  

Transformatieplannen: 

De formele besprekingen over het transformatieplan liggen stil tot 1 juli 2020, vanwege Covid-19. 
Ondertussen vinden er al wel voorbereidende gesprekken plaats. De OR geeft aan dat eerst over 
het grote plan voor Europa besproken dient te worden en daarna pas het plan voor Nederland. Wat 
opvalt is dat de leiding (Exco) van TSE steeds vaker de media in NL opzoekt. Na recentelijk met de 
NRC gesproken te hebben is nu ook de Telegraaf benaderd. 

Acties bij TSN: 

Vanaf 10/6 vinden er verschillende acties bij Tata Steel in IJmuiden plaats. Op 16/6 waren er 
stakingen bij de afdeling waar verpakkingsstaal geproduceerd wordt. Op 17/6 waren er ook acties 
bij de R&D-afdeling. Deze acties hebben flinke financiële gevolgen voor TSN. Met deze acties willen 
de OR en de vakbonden een gesprek afdwingen met de eigenaar in India. Er is nog geen indicatie 
dat dit gesprek er zal komen. De verwachting is dat binnenkort hier wat meer over bekend zal 
worden.   
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Financiële situatie TSN   

Tot en met mei 2020 staat het bedrijfsresultaat op 40 miljoen Euro verlies. Een belangrijke oorzaak 
is de sterk teruggevallen vraag vanuit de automobielindustrie, een belangrijke afzetmarkt van TSN. 
De vraag vanuit de bouwsector is nog wel redelijk goed maar wel is te zien dat vanuit de 
particuliere hoek het aantal bouwopdrachten afneemt. De oproep aan de overheid is om zelf meer 
bouwopdrachten te verstrekken. 

Brief over de Maakindustrie 

 geeft aan dat het tweede deel van de industriebrief, meer specifiek gericht op de 
maakindustrie, na de zomer zal verschijnen. Ten behoeve van input worden op dit moment 
consultaties met een aantal bedrijven gepland.   
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Based on current understanding, the following agenda for 
the EZK-Tata Steel kick-off is proposed

2

Proposed agenda  

› Introduction & ways of working (15min)

› Alignment (15min)

› Assignment, and objective of project team

› Expectations 

› Scope

› Approach (15min)

› Phasing

› Deliverables

› Timeline

› Next steps (15min)







To align on the expectations a set of ground rules should 
be established
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› Starting-point is the strategy and plans of TSN/TSE and what are the requirements

› Match existing TSN strategy and plan with the vision of the Netherlands ministry of EZ&K, i.e. “industriebrief
basisindustrie”

› Meetings are happening in the context of ‘openness’, mutual trust and are confidential in nature:

› Documents and deliverables that are being exchanged & produced are labelled with “strictly confidential” (this
also mitigates disclosure via Dutch law (WOB-verzoek))

› Minutes of meeting, focus on action points and problem owner

› With exploring options, it will be determined what is required and with each realistic scenario what is required
and who plays what role

› When there is a logical role for the government, it will be taken up actively (within existing conditions and
possibilities

› Language of engagement is Dutch, deliverables are in English

› EZK has the option to involve outside steel industry expertise, if needed

Rules of Engagement





What are the key next events, milestones and practical 
items?
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› TBD EZK DG & CEO TSE meet to set boudaries of kick-off

› June 23th Virtual Kick-off 

› Organise a face 2 face meeting

Next steps & practicalities

› Language in meetings and of documentation

› Have a F2F team meeting asap, in the form of a working
session

› Way of working: F2F/Virtual, frequency

› Holidays planner







Maak van Tata Steel 
IJmuiden weer Hoogovens 
Roel Berghuis is FNV-bestuurder, Wout Buitelaar is 
emeritus hoogleraar, Piet Joustra is oud-directeur 
Hoogovens en Rob van Tulder is hoogleraar 
De Nederlandse en Britse besturen van Tata Steel Europe spreken al enige tijd over een 
zelfstandige toekomst. Twee recente ontwikkelingen vormen hierbij een nieuw 
gespreksonderwerp: het terugtreden van de IJmuidense directievoorzitter Theo Henrar en de 
aanvraag, door de Britse tak, van overheidssubsidie als een soort voorbode van 
verzelfstandiging. Deze ontwikkelingen zetten Tata Steel IJmuiden onder grote spanning, wat 
we terugzien in de protesten van werknemers. 

Henrar stond voor IJmuiden en achter zijn personeel. Hij wilde zeggenschap over de eigen cashflow 
en over investeringen in bijvoorbeeld schonere productie. Niet toevallig dat minister Eric Wiebes 
van Economische Zaken het vertrek van Henrar ‘heel vervelend’ en ‘nadelig voor Nederland’ 
noemde. 

Wij denken dat dit een understatement is. Niet alleen vanwege behoud van de maakindustrie, 
maar ook vanwege onze Nederlandse economie. 

Een zelfstandig Hoogovens zou die uitdaging makkelijker aankunnen dan als dochteronderneming 
van een multinational die de Nederlandse dochter tot speelbal van korte termijnoverwegingen 
maakt. 

Oud-directeur Henrar stelde eerder: ‘we moeten de industrie hier houden en vergroenen’ door ‘de 
afvang van CO2 uit onze processen, plus een fabriek om van de resterende koolmonoxide 
grondstoffen te maken voor de chemie.... als circulair knooppunt van productie.’ Ook voormalig 
president-commissaris van Tata Steel IJmuiden, Jacques Schraven, adviseert: ‘het beste voor 
IJmuiden zou zijn als ze weer op eigen benen kwamen te staan.’ 

De 9000 werknemers en hun vakbonden maken zich zorgen, maar zijn ook toekomstgericht en 
willen van ‘IJmuiden’ een innovatieve, duurzame en sociale onderneming maken. Dat betekent 
duurzame en CO2-neutrale productie van staal door middel van groene waterstof en samenwerking 
met start-ups in de maakindustrie. Om dit te bereiken moet de corporate governance drastisch 
wijzigen van een eenzijdige shareholdersbenadering naar een stakeholdersoriëntatie. Vooral als het 
gaat om investeringen, fusies en samenwerkingsverbanden. 

Hoogovens nieuwe stijl moet zich uit de Tata Group verzelfstandigen. Alleen zo bereikt IJmuiden 
een ‘industriële renaissance’. 

Roel Berghuis is FNV-bestuurder Metaal Tata Steel, Wout Buitelaar is emeritus 
hoogleraar Universiteit van Amsterdam, Piet Joustra is oud-directeur Hoogovens en Rob 
van Tulder is hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Learn more 
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Feitenrelaas Tata Steel 

 Al langer duidelijk dat de Europese staalsector in zwaar weer verkeert. Tata Steel Europe – met
vestigingen in voornamelijk het VK en Nederland – is al een aantal jaren verlieslatend. Het
komt daarom niet als een verassing dat er maatregelen genomen moeten worden om het
bedrijf ook op de langere termijn toekomstperspectief te geven.

 Dit is afgelopen weekend (zaterdag 17 november) door de CEO van TSE, Henrik Adam, in een
interview met het Financieel Dagblad, wel heel pregnant duidelijk gemaakt. Dat zal uiteraard
ook Tata Steel in Nederland stevig raken.

 De heer Adam schetst in de media een mix van verschillende soorten maatregelen in het
productieproces, grondstoffeninkoop en verkoop, maar ook de verlaging van de arbeidskosten
met 170 miljoen euro. Dat laatste treft ook het personeel.

 Tata Steel heeft inmiddels aangegeven dat tot 3000 arbeidsplaatsen in Europa kunnen
verdwijnen. Er is nog weinig informatie over wat de verdere gevolgen zullen zijn voor het
bedrijf en haar omgeving. De Nederlandse directie en de ondernemingsraad zijn ook nog niet
op de hoogte van verdere details en onderbouwing.

 Hoe de bezuinigingen in IJmuiden, met 9000 arbeidsplaatsen verreweg de grootste vestiging in
Nederland, uit gaan zien, en welke gevolgen dat heeft voor de productie, is ook nog
onduidelijk. De onzekerheid van al die mensen die daar werken is natuurlijk zeer
onaangenaam.

 Er is intensief contact tussen Tata Steel Nederland en EZK over de ontwikkelingen bij Tata
Steel op alle relevante niveau’s (SG, DG, Directie TOP). MEZK heeft zelf dinsdagochtend 19-11
gesproken met Theo Henrar (CEO van Tata Steel). Afgesproken dat directie van TSN, gesteund
door de eigen RvC van TSN nu eerst aan zet is. Alle hulp en medewerking van EZK en het
Kabinet toegezegd, waar nodig toegezegd en bereidheid om in actie te komen richting Tata
Steel Europe of Tata India. Henrar heeft dit voorlopig afgehouden en afgesproken evt verdere
acties eerst met hem af te stemmen, gezien de zorgvuldigheid en gevoeligheden in het proces.
SG heeft 21-11 gesproken met Henrar.

 Op donderdag 21 november heeft de directie van Tata Steel Nederland, o.l.v. CEO Theo
Henrar, zijn medewerkers dit ook medegedeeld door middel van een interne notitie.

 Daarin staat dat het voorstel voor een Europees Transformatieplan ter informatie met de
directie van Tata Steel Nederland (o.l.v. Theo Henrar) is gedeeld. De directie van Tata Steel
Nederland stelt vast dat er geen inhoudelijke plannen zijn ontwikkeld voor de Nederlandse
activiteiten. Het is dan ook niet duidelijk wat de impact is van het voorstel voor het Europese
Transformatieplan voor de Nederlandse activiteiten.

 Verder deelt Theo Henrar aan de medewerkers mede dat Tata Steel Europe een
parapluovereenkomst met de Europese Ondernemingsraad wil overeenkomen. Een
overeenkomst op hoofdlijnen over de richting van het transformatieprogramma, waarbij nog
niet duidelijk is waar en hoeveel er gekrompen zal worden. Op 27 november 2019 is een
bijeenkomst gepland van de leiding van Tata Steel Europa, o.l.v. Henrik Adam, en de Europese
Ondernemingsraad en daarin zal het Europese Transformatieplan worden gedeeld. Zodra er
meer duidelijkheid is over de plannen zullen de werknemers geïnformeerd worden.

 De directie van Tata Steel Nederland is ervan doordrongen dat – gezien onder andere de
marktomstandigheden  - een transformatieprogramma noodzakelijk is bij Tata Steel in Europa.
Ook in Nederland is om die reden door de directie al een verbeterprogramma ingezet. Maar
tegelijkertijd is de directie TSN zeer bezorgd over de harde en ongebalanceerde kritiek, die
vooral op de Nederlandse vestiging wordt geuit, en de ronduit confronterende en vijandige toon
van het interview. Temeer daar de door het FD geplaatste grafiek laat zien dat juist IJmuiden
consequent het beste resultaat binnen Tata Steel Europe laat zien.

Directie TOP/21-11-19 
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Tata Steel expectations

Interest of Tata Steel is to be able to run a profitable steel business in IJmuiden. TS 
needs to understand the NL/EU policy frameworks around CO2 regulations, 
measures & impact. That will enable TS to commit to long-term investments 
required. It needs the government to include Tata Steel interests in a balanced way 
into policy & measures, especially also towards Europe. This in order to avoid 
surprises & mitigate business risk. Specifically TS requires support in the following 
areas:

1. Support in financing key transitions beyond regular investment levels

2. Have subsidy schemes to support innovation & transition,

3. Access to & availability of utility infrastructure

4. Support in obtaining required permits

5. Guarantee level playing field (within EU, vs. rest of world)

Short-term liquidity support is not part of this engagement (e.g. Corona)

Ingoing expectations for Dutch Government & Tata Steel engagement – July 20th 2020

Mutual transparency upfront on expectations, should provide trust, 
understanding and foundation for the project team to work on assignment

Strictly confidential** 1

Dutch Government expectations

› Good understanding of the Tata Steel strategy, business, performance &
challenges. Government needs to understand the long-term competitiveness
of TSN and therefore needs to get insight into strategy and plan for
differentiators:

1. Strategic roadmap for higher margin business

2. TS Transformation program

3. Low carbon roadmap

4. Digital & R&D roadmap

5. TSE/TSL Synergies

› Understanding the risk of environmental issues and (mis)perception on the
license-to-operate Ijmuiden

› Safeguarding role of government. EZK wants TS to understand what
government can and cannot do

› Meet the climate targets

› Have TSL feel welcome in the Dutch landscape. For example how could
government help improve public perceptions around TS, in balanced way
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Kengetallen TSN (positie van TSN in Nederlamd en Europa) 

Relatieve positie van TSN in verschillende markten en marktsegmenten 

Essentie van het transformatieprogramma 

Hoe ziet de CO2 transitie roadmap er uit? 

Welke investeringen zijn daarvoor nodig? 

Rol van TSN voor R&D en innovatie  

TSN in Dutch governmental policy and subsidy context (logische rol voor de overheid gezien het 
overheidsbeleid) 

Aanbevelingen en conclusies 

Arbeid- HRM (gevolgen in kaart brengen en kijken wat voor maatregelen getroffen moeten worden) 
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2

Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: nog onder embargo, gaat er zo uit 
 
Hi  
 
Nog onder licht embargo, maar dit gaat er zo meteen uit. 
 

 
 

********************************************************************** 

This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended recipient. Neither Tata Steel Europe Limited nor any of its subsidiaries 
can accept any responsibility for any use or misuse of the transmission by anyone. 

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies, please visit https://www.tatasteeleurope.com/en/legal-
notice/entities 

********************************************************************** 
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TER INFORMATIE 

Aan de Minister 

Gespreksnotitie ten behoeve van intern overleg Tata 

Pagina 1 van 3 

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 

Auteur 
 

T 070 379  
@minezk.nl

Datum 
3 juli 2020 

Kenmerk 
DGBI / 20185788 

Kopie aan 

Bijlage(n) 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 
Na de video kick off bijeenkomst van 23 juni hebben de teams van EZK en Tata op 
30 juni een fysieke bijeenkomst gehouden bij Tata Steel in IJmuiden. Tijdens deze 
bijeenkomst is intensief gesproken over het doel en de inhoud van dit gezamenlijk 
project. Graag willen wij dit intern overleg benutten om u een stand van zaken te 
presenteren en enkele bevindingen met u te bespreken om zodoende meer 
richting te krijgen voor het vervolg van het project.  

Op 3 juli 2020 heeft de directie van TSN een overeenkomst afgesloten met alle 
vakbonden waardoor de acties in IJmuiden gestopt zijn. De afspraken zijn 
afgestemd met de ExCo van TSE en worden ook door hen ondersteund.   

Advies 
U kunt kennis nemen van de nota. 

Kernpunten 

Mede op basis van de 2 bijeenkomsten is de doelstelling van het gezamenlijke 
project geformuleerd in de eerste slide. 

DGBI 
Focco Vijselaar 

BBR 
 

Directeur TOP 
 

BBR-paraaf 
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 
 

 
Kenmerk 
DGBI / 20185788  

 
Afspraken uit het akkoord tussen de leiding van TSN en de vakbonden: 
 

• Er zullen bij TSN geen gedwongen ontslagen vallen als gevolg van het 
Transformatie Programma.  

• Het Werkgelegenheidspact (WGP) wordt met vijf jaar verlengd tot 1 
oktober 2026. Ook het Generatiepact wordt verlengd en wel tot 31 
december 2024. 

• Binnen het totale Transformatie Programma zullen geen voorstellen 
worden ingediend voor het uitbesteden van activiteiten van TSN. 

• Tata Steel Europe (TSE) handhaaft het gemitigeerd structuurregime op 
het niveau van TSN. Dat betekent ook dat bevestigd is dat de directie van 
TSN zal bestaan uit leden met een profiel met inhoud en relevantie voor 
TSN en de site in IJmuiden. Er is ook geen voornemen om de huidige 
samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC) te veranderen. 

• In de loop van dit jaar zal de directie van TSN, naast het Transformatie 
Programma, ook met een strategische plan komen in samenhang met het 
TSE-plan. Tevens zal in dit plan worden opgenomen hoe TSN gaat 
investeren in de installaties en in de werknemers om klaar te staan voor 
de toekomst (behoud kennis en kunde) en hoe de milieu / CO2-
problematiek wordt aangepakt. 

Reactie MEZK 

• U kunt uw tevredenheid uitspreken over het akkoord dat afgesloten is. Het 
is belangrijk dat de acties beëindigd zijn en de rust is teruggekeerd. 

• Hierdoor kunnen de onderhandelingen over het transformatieprogramma 
weer hervat worden. 

• Daarnaast kan de directie van TSN nu met volle overgave werken aan het 
strategische plan waarmee de positie van IJmuiden als modern, innovatief 
en duurzaam staalbedrijf verder versterkt kan worden.   

 

 

Toelichting 

Als bijlage is een power point presentatie toegevoegd waarin een compleet 
verhaal is beschreven over de situatie in de staalsector, de uitdagingen waar TSN 
voor staat en de mogelijke remedies., inclusief de rol van EZK.  
 
 
 







 

  

           

           
 

        
          

 
       
        

        
             
            
             

        
             

          
          
            

           
  

      

           
           

      
  

            
         

      

 

           
             

          

   









    

       

      

   

       

              

           

         

           

 

  

 









  

        

        

 

           
                

                  
                

 

                
             

          
            

                 
                  

            

                 
            

                    
             




