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Profiel
Doca staat voor Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem.
Het onderzoeksbureau is opgericht in 1987 en is actief in het spanningsveld tussen
economie en samenleving. Met ons werk proberen we een bijdrage te leveren aan een
maatschappij die gebaseerd is op solidariteit, verantwoord ondernemen en duurzame
ontwikkeling.
Aan de basis van dit werk ligt een inventarisatie van multinationale ondernemingen in
Arnhem ten grondslag. Deze inventarisatie (1989) toonde de ongebreidelde macht aan die
deze concerns in de loop der jaren hebben verworven. De macht van deze mondiaal
opererende bedrijven vormt ondanks de groeiende aandacht voor duurzame ontwikkeling,
nog altijd een bedreiging voor milieu, grondstoffen- en energievoorraden en de sociale
samenhang in de wereld.
Met activiteiten richting het regionale bedrijfsleven legt Doca de nadruk op de noodzaak
tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Daarnaast is Doca op bestuurlijk niveau en in platformverband actief op de terreinen
vredesvraagstukken, internationale samenwerking en mensenrechten.
Verder ondersteunt Doca de Millenniumcampagne die de gemeente Arnhem voert sinds zij
in 2009 Millenniumgemeente werd.

Stichting Doca
Bentinckstraat 31
6811 EE Arnhem
Tel: 026-3516533
E-mail: doca@antenna.nl
Internet: www.doca.nl
KvK: 41050674
Triodos Bank: NL88 TRIO 078 6870 990
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Intern
Algemeen
In 2014 lag de nadruk van ons werk, net als in de voorgaande jaren, op de volgende vijf
onderdelen:
- Documentatie van – en onderzoek naar – het regionale bedrijfsleven
- Bestuur en secretariaat van het Platform Arnhem Mondiaal (inclusief maandelijkse
berichtgeving over het vredes- en ontwikkelingswerk in Arnhem)
- Maandelijkse informatievoorziening over Nederlandse wapenexport voor
landelijke vredesorganisaties, verenigd in het Platform tegen Wapenhandel
- Initiatieven op het gebied van lokale duurzame ontwikkeling (Arnhem Duurzaam)
- Ondersteuning gemeentelijke Millenniumcampagne
Deze vijf kerntaken worden in de navolgende hoofdstukken toegelicht.
Samenwerkingsverbanden
Behalve op eigen initiatief en in opdracht van derden, is Doca actief binnen de volgende
samenwerkingsverbanden:
- Platform tegen Wapenhandel (sinds 1991)
- Platform Arnhem Mondiaal (sinds 1995)
- Cluster Munitie Coalitie (sinds 2003)
- Gelderse Natuur en Milieufederatie (sinds 2005)
Publicaties
Doca brengt maandelijks twee Info’s uit: de Info Arnhem Mondiaal en de PTW-Info. In
eerstgenoemde Info worden de activiteiten in Arnhem op het gebied van vredesvraagstukken, internationale samenwerking, mensenrechten en lokale duurzame ontwikkeling
gedocumenteerd. De berichtgeving is met name bedoeld voor organisaties die in Arnhem
op een of meer van deze terreinen actief zijn. De jaargangen zijn bovendien te raadplegen
in de Centrale Bibliotheek van Arnhem (Rozet), waar vooral scholieren veel gebruik van
deze Info maken.
De PTW-Info is bedoeld voor de organisaties die deel uitmaken van het landelijk Platform
tegen Wapenhandel en behandelt de wapenexport en de militaire productie in Nederland.
Voor een deel zijn deze landelijke organisaties de moederorganisaties van de groepen die
actief zijn in het Platform Arnhem Mondiaal, zoals PAX, Amnesty International en Oxfam
Novib.
Financiën
Het verslagjaar werd met een negatief saldo van € 1.323 afgesloten. Het eigen vermogen
van de stichting kwam per 31 december uit op € 25.291. Het financieel overzicht over
2014 is opgenomen in dit verslag.
Dankwoord
De bestuursleden van de stichting kwamen in het verslagjaar 7 maal bijeen. Mede dankzij
hun inzet verliepen de werkzaamheden van Doca in 2014 naar wens.
Onze dank gaat bovendien uit naar hen die op het gebied van archief en het onderhoud van
de website ons werk ondersteunden.
Een speciaal woord van dank gaat daarbij uit naar Oxfam Novib die de jaargang 2014 van
de PTW-Info met een steunabonnement mogelijk maakte.
Verantwoording
De stichting Doca bestaat uit een bestuur van drie personen en een uitvoerder die in dienst
is van de stichting en het dagelijks documentatie- en onderzoekswerk verricht alsook de
contacten verzorgt met de organisaties waarmee Doca samenwerkt.
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Doca is aangesloten bij energieleverancier Greenchoice en gebruikt voor het dagelijkse
werk uitsluitend groene stroom.
Website- en e-mailservice wordt verzorgd door de non-commerciële provider Antenna te
Nijmegen. Breedbanddiensten worden verzorgd door KPN Planet Internet.
De website van Doca (www.doca.nl) wordt verzorgd door ControLuce te Nijmegen,
terwijl de boekhouding van de stichting wordt verzorgd door CJ Accountancy, eveneens
gevestigd in Nijmegen.
Doca maakt uitsluitend gebruik van chloorvrij gebleekt papier uit gesloten productiesystemen. Het hout dat als grondstof dient voor dit papier beschikt over het FSC-keurmerk
voor duurzaam onderhouden bossen.
De financiële reserves van Doca worden beheerd door de Triodos Bank die dit geld
gebruikt voor het financieren van projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling in
Nederland.
De gemeente Arnhem verleent aan de stichting een loonsubsidie voor de uitvoerende
kracht op basis van het wettelijk minimumloon.
Doca is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Deze status werd in november 2012 verlengd volgens de
nieuwe richtlijnen van het Ministerie van Financiën.

Arnhem, maart 2015
Ed Bruinvis
(projectleider)
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Vredesvraagstukken en
ontwikkelingssamenwerking
Platform Arnhem Mondiaal
Doca maakt sinds 1995 deel uit van het gemeentelijk Platform Arnhem Mondiaal. Sinds
1996 levert onze stichting een bestuursfunctie aan dit Platform (vanaf 2000 in de vorm van
het voorzitterschap). Bovendien voert de stichting het Platformsecretariaat, waaronder het
beheer van de website.
Het Platform telt 12 plaatselijke organisaties die actief zijn op de terreinen vredesvraagstukken, ontwikkelingssamenwerking, duurzame ontwikkeling en mensenrechten. Doel
van het Platform is het adviseren van de gemeente Arnhem bij haar vredes- en ontwikkelingsbeleid. Maar omdat de gemeente op deze terreinen slechts een beperkt beleid voert,
komt de inzet in Arnhem op deze vier terreinen vooral neer op de lidorganisaties van het
Platform zelf.
Daarnaast kunnen de Platformorganisaties een beroep op elkaar doen wanneer eigen
krachten tekort schieten of waar samenwerking op deelterreinen tot beter resultaat leidt.
De derde doelstelling van het Platform betreft het opzetten van werkgroepen of het
gezamenlijk organiseren van publieksactiviteiten, bijvoorbeeld de Vredesweek of
Wereldarmoededag.
Sinds Arnhem Millenniumgemeente is (2009), assisteert het Platform bovendien bij de
uitvoering van het gemeentelijk Millenniumbeleid.
Info Arnhem Mondiaal
Behalve bestuurs- en secretariaatswerk voor het Platform Arnhem Mondiaal, draagt Doca
ook zorg voor de informatievoorziening. Daartoe wordt maandelijks de Info Arnhem
Mondiaal uitgebracht. In 2014 gebeurde dat voor het 22e opeenvolgende jaar. Deze Info
bericht niet alleen over Arnhemse initiatieven op de terreinen vrede, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten, maar ook op het gebied van lokale duurzame ontwikkeling
zoals plaatselijk energiebeleid, waterbeheer en innovatieve milieutechnologie.
Archief
Op 3 februari 2006 werd het archief van het Platform Arnhem Mondiaal overgedragen aan
het Gelders Archief. Sindsdien houdt Doca jaarlijks het Platformarchief bij, zowel voor
het Gelders Archief als voor de gemeente Armhem (het Millenniumarchief).
In januari van het verslagjaar werden de supplementen voor beide archieven opgeleverd.
VNG International (onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) plaatste
het supplement 2013 van het Millenniumarchief vervolgens op haar website.
Vredesweek
Net als in september 2013 organiseerde Doca op 30 september 2014 in het kader van de
landelijke Vredesweek samen met de Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid (VAZ) in het
Bezoekerscentrum Sonsbeek een informatieavond over het nog altijd actuele gevaar van
kernwapens. Vertoond werd ‘Kernwapens, niet vernieuwen maar afschaffen’, een
documentaire uit 2014 van Huib Schoonhoven en Karen Kuiper.
De avond stond bovendien in het teken van het 25-jarig jubileum van het Platform
Arnhem Mondiaal ter gelegenheid waarvan de film ’25 jaar Platform Arnhem Mondiaal’
uit 2013 van Frans Bernaerts en Ulrike Lerche werd vertoond.
De avond trok een volle zaal die tevens werd benut om handtekeningen te verzamelen
voor de campagne ‘Teken tegen kernwapens’ van de vredesorganisatie PAX.
Ter gelegenheid van deze avond werd deel 2 gepubliceerd van de uitgave ‘Kernwapens?
Nog altijd actueel!’, een special in de serie Info Arnhem Mondiaal.
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Wereldarmoededag
Net als in de voorgaande vijf jaar werd ook in 2014 weer publiekelijk aandacht gevraagd
voor Wereldarmoededag en Wereldvoedseldag. Ditmaal werden enkele kramen opgesteld
op het plein tegenover bibliotheek Rozet. En net als in voorgaande jaren nam ook op deze
dag (18 oktober) een keur aan organisaties deel aan de uitvoering. Behalve Doca en andere
organisaties van het Platform Arnhem Mondiaal waren dat de Wereldwinkel, Fair Trade
Werkgroep Gemeente Arnhem en de Werkgroep Verzet tegen Armoede. De kramen
trokken veel belangstelling hetgeen mede te danken was aan het Sprookjesfestival 2014
dat die dag van start ging en veel kinderen met hun ouders naar het plein bracht.
Geschiedschrijving 25 jaar Platform Arnhem Mondiaal
In 2006 werd een begin gemaakt met de geschiedschrijving van 25 jaar samenwerkende
Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties. Hoewel bij de werkzaamheden van Doca
en het Platform voorrang gegeven wordt gegeven aan actuele thema’s boven de
geschiedschrijving,is inmiddels de periode 1979-2002 beschreven.
Platform tegen Wapenhandel
Doca maakt sinds 1991 deel uit van het landelijk Platform tegen Wapenhandel (PTW), een
bundeling van 14 organisaties die actief zijn op het gebied van vredesvraagstukken en
anti-militarisme. Dit Platform ziet het als zijn taak om de militaire productie in Nederland
en de rol van de overheid als wapenexporteur aan de kaak te stellen. Door middel van
publieksacties en het bijpraten van Kamerleden wordt gepoogd de aanzienlijke
Nederlandse wapenexport in te dammen. Nederland behoort met het leveren van high-tech
wapensystemen en de verkoop van verouderd defensiematerieel namelijk al jaren tot de
tien grootste wapenexporteurs ter wereld.
Om elkaar ook eens op informele wijze te treffen organiseerde Doca op 17 oktober in
Utrecht een bijeenkomst die door vrijwel alle platformleden werd bezocht. Daaraan
voorafgaand werd in juli bij PAX in Utrecht een bijeenkomst bijgewoond ter voorbereiding van de landelijke campagne ‘Teken tegen kernwapens’.
PTW-Info
Behalve voor het Platform Arnhem Mondiaal stelt Doca ook voor het Platform tegen
Wapenhandel een maandelijkse Info samen, de PTW-Info. Hierin wordt bericht over
militaire productie in Nederland en wordt verslag gedaan van Kamerdiscussies over
wapenexport en de aankoop van militair materieel door de krijgsmacht.
Gedurende het verslagjaar werden 21 PTW-Info’s uitgebracht, waarvan 12 reguliere
nummers en 9 ‘specials’. Van deze specials handelden er drie over de Nederlandse
wapenexport en zes over de voorgenomen vervanging van de F-16 door de JSF.
De Democratiefabriek
Een bijzondere activiteit die in mei 2014 plaats vond was ‘De Democratiefabriek’. Deze
mobiele interactieve tentoonstelling (ontworpen door de Stichting Vredeseducatie in
Utrecht) gaat over democratie, vrede en burgerzin en richt zich met name op de hoogste
twee groepen van het basisonderwijs en de eerste paar klassen van het voortgezet
onderwijs. Met medewerking van de Eusebiusparochie kon de expositie in de Arnhemse
Walburgiskerk worden opgebouwd, waarbij leden van het Platform Arnhem Mondiaal en
een flink aantal vrijwilligers uit de achterban van de Arnhemse vredesorganisaties voor de
begeleiding zorgden. Doca coördineerde de activiteit die tien dagen duurde, doch die
teleurstellend weinig schoolbezoeken opleverde.
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30 september 2013: special over kernwapens
in het kader van de Vredesweek

18 oktober 2014: Wereldarmoededag in Arnhem
(foto: Doca)
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Duurzame ontwikkeling en verantwoord
ondernemen
Lokale duurzame ontwikkeling
Doca zet zich sinds de oprichting in 1987 in op het terrein van lokale duurzame ontwikkeling. Daarbij worden niet alleen plaatselijke, maar zo nodig ook landelijke bedrijven
aangesproken op gebrek aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Industriepark Kleefse Waard
Nadat BASF in 2002 het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) verliet, resteren aan
chemiebedrijven op het terrein alleen nog AkzoNobel en Teijin Aramid.
Van AkzoNobel staat er een kleine fabriek (60 werknemers) die carboxymethylcellulose
(cmc) produceert, een verdikkingsmiddel dat bijvoorbeeld wordt gebruikt bij de bereiding
van ijs, maar ook bij de productie van zalf, papier, verf en tandpasta.
Teijin Aramid, een Japans chemiebedrijf, nam in 2000 de productie van de supersterke
kunstvezel Twaron over van Acordis, voorheen de kunstvezeldivisie van AkzoNobel. Ook
hier gaat het om een bescheiden vestiging (eveneens 60 werknemers) waar geëxperimenteerd wordt met diverse toepassingen van de Twaronvezel.
Voor het overige heeft het terrein een metamorfose ondergaan. Gesteund door de
gemeente Arnhem vestigden zich gaandeweg steeds meer bedrijfjes op het terrein die zich
bezig houden met milieutechnologie en duurzame bedrijfsvoering. Een ontwikkeling die
uiteraard door onze stichting wordt toegejuicht. Doca grijpt dan ook iedere gelegenheid
aan om deze ontwikkeling van nabij te volgen. Om die reden werd in juli op het terrein
aan een symposium over toegepaste kunst deelgenomen, in oktober aan een techniekdag
en in december aan een symposium over circulaire economie.
Arnhems Buiten
Een soortgelijke ontwikkeling als op Industriepark Kleefse Waard vindt plaats op het
bedrijventerrein Arnhems Buiten. Was het terrein voorheen het uitgesproken domein van
Arnhemse elektriciteitsbedrijven als Essent en KEMA, ook hier lijkt thans een omslag
gaande. Sinds een paar jaar vinden hier namelijk ook kleinere initiatieven op energiegebied een plek, daartoe aangemoedigd door het energienetwerk Watt connects. En ook
hier worden door Doca de mogelijkheden benut om deze ontwikkeling op de voet te
volgen. In oktober werd om die reden de opening van het kenniscentrum Powerlab
bijgewoond.
Energie made in [Arnhem]
Het besluit van de gemeente Arnhem in 2009 om zich aan te sluiten bij de Millenniumgemeenten in Nederland krijgt in deze stad voornamelijk vorm door de campagne ‘Energie
made in [Arnhem]’. Met deze campagne probeert het gemeentebestuur Arnhem op de
kaart te zetten als energiestad. Hoewel we bij Doca van mening zijn dat dit een wel karige
invulling is van de wereldwijde Millenniumcampagne – die zich namelijk primair richt op
de bestrijding van de mondiale armoede – ondersteunen we de gemeentelijke campagne
waar mogelijk. En wel vanuit de gedachte dat energietransitie en milieuvriendelijke
technologie uiterst belangrijke ontwikkelingen zijn richting energiebesparing en klimaatbeleid. Om die reden wordt in de maandelijkse Info Arnhem Mondiaal plek ingeruimd
voor onderwerpen op deze terreinen.
In januari werd deelgenomen aan een discussie over het gemeentelijk energiebeleid en in
maart over lokale duurzame economie. Verder werden in maart de programma’s van de
partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnamen doorgelicht op thema’s als
verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling en werd in die maand deelgenomen
aan bijeenkomsten over Fair Trade en stadslandbouw.
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Millenniumactiviteiten in Arnhem
Supplement 2013
(februari 2014)

Doorlichting partijprogramma’s
gemeenteraadsverkiezingen Arnhem
(maart 2014)
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Multinationals in Arnhem
Documentatie multinationals
Het documenteren van het bedrijfsleven in Arnhem vormt de pijler van het onderzoekswerk van Doca. Bij de allereerste inventarisatie (1989) telde Arnhem 21 multinationale
ondernemingen. Daarbij werd het klassieke criterium aangehouden dat de betreffende
onderneming minimaal over een vestiging in Arnhem én over een vestiging in een of meer
ontwikkelingslanden moet beschikken. Sindsdien wordt 'de stand' jaarlijks bijgehouden.
Het aantal multinationals in Arnhem staat nu op 48:
-

ABN Amro
Adidas
Ahold
AkzoNobel
Arcadis
A.S. Watson Group
Ballast Nedam
BAM Groep
BASF
Brunel International
Burger King
C&A
CEEG Nanjing
Cordena Call Mmt.
CRV Holding
Dekra

- Deutsche Post
- DHL
- DNV KEMA
- Firestone
- Fortis
- Fugro
- Heineken
- Hoogwegt Int.
- IBM
- Imtech
- ING
- KPN
- Lion Capital
- Macintosh Retail
- McDonald’s
- Medline International

- Moscow Jewelry Fact.
- Mott MacDonald
- Novartis
- Nuon (Vattenfall)
- Peja
- Rabo Bank
- Randstad
- Royal HaskoningDHV
- Shell
- SSI
- Starbucks
- Stork
- Teijin Aramid
- TNT
- TotalFina
- WE Fashion

Militair apparaat
Van deze 48 ondernemingen is vastgesteld dat 18 te maken hebben of hebben gehad met
militaire productie en wapenhandel dan wel op ander wijze dienstverlenend waren aan het
militair apparaat: AkzoNobel, Arcadis, Ballast Nedam, BAM Groep, BASF, Firestone,
Fortis, Fugro, IBM, ING, Imtech, KEMA, KPN, Mc-Donald's, RoyalHaskoningDHV,
Shell, Stork en Teijin Aramid.
Milieuvervuiling
Bovendien is vastgesteld dat van deze 48 ondernemingen er zich 9 schuldig maken of
hebben gemaakt aan milieuvervuiling: AkzoNobel, BASF, KEMA, Heineken,
McDonald's, Novartis, Shell, Teijin Aramid en TotalFina.
Atoomenergie
Van deze 48 ondernemingen is bovendien vastgesteld dat er 11 betrokken zijn of zijn
geweest bij atoomenergie of de (inter)nationale atoomlobby: ABN Amro, AkzoNobel,
Arcadis, BAM Groep, Corus, Royal HaskoningDHV, Fugro, KEMA, Shell, Stork en
Vattenfall (sinds 2009 eigenaar van Nuon).
Fraude en corruptie
Van 19 van de genoemde 48 ondernemingen is gebleken dat ze fraude plegen, gepleegd
hebben of bij corruptie of kartelvorming betrokken waren: ABN Amro, Ahold,
AkzoNobel, Arcadis, Ballast Nedam, BAM Groep, BASF, Imtech, IBM, ING, KPN,
McDonald's, Novartis, Rabo Bank, Shell, Stork, TNT en TotalFina.
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Ontwikkelingen rond multinationals in
Arnhem in 2014
De Bijenkorf vertrok, Primark kwam
Het gerucht dat detailhandel De Bijenkorf een aantal van zijn vestigingen zou sluiten, ging
al in 2013 rond, maar op 1 januari 2014 maakte de directie bekend dat de vestigingen in
Arnhem en Enschede met onmiddellijke ingang dicht gingen. Ondanks het feit dat de
Arnhemse vestiging winst maakte, werd toch tot sluiting besloten omdat het productaanbod in de Arnhemse winkel niet goed te combineren viel met het publiek dat De
Bijenkorf wil bereiken, aldus de woordvoerder van het bedrijf. Ook het gerucht vervolgens
dat kledingketen Primark het Bijenkorfpand aan de Ketelstraat zou overnemen bleek te
kloppen. Overigens is die eigendomswisseling geen grote verrassing: Primark is eigendom
van de Britse warenhuisketen Selfridges Group dat op zijn beurt (sinds 2003) eigendom is
van Wittington Investments van de Canadese multimiljonair Galen Weston. De familie
Weston nam in 2010 De Bijenkorf over van de Maxeda Retail Group en bracht ook deze
keten onder bij Selfridges. Feitelijk is dus sprake van een en dezelfde eigenaar.
De Arnhemse vestiging van het Ierse kledingbedrijf opende op 30 september zijn deuren.
Hoewel Primark (nog) niet buiten Europa actief is met verkoopcentra (in Europa staan op
dit moment 281 Primarkwinkels), is er wel een directe relatie met ontwikkelingslanden,
want net als bijvoorbeeld de kledingbedrijven C&A en H&M laat ook Primark zijn kleren
produceren in lage lonenlanden als India en Bangladesh. Overigens wijst Primark er
daarbij op dat het zich houdt aan de gedragscode voor arbeidsrechten die opgesteld is door
de ETI (Ethical Trading Initiative), een code die volgens critici waaronder de Schone
Kleren Campagne, in de praktijk vaak met voeten wordt getreden, ook in het geval van
Primark en zijn toeleveranciers.
Primark werd in 1969 opgericht in Dublin onder de naam Penneys en breidde in 2000 fors
uit in het Verenigd Koninkrijk met de overname van de 11 kledingwinkels van C&A dat
in dat jaar uit Engeland vertrok. De eerste Primark-vestiging in Nederland dateert van
2008 (Rotterdam).
In de Arnhemse vestiging zullen 396 personeelsleden een baan vinden, zo kondigde het
bedrijf bij de opening in september aan. Overigens zorgden de sloop en de inwendige
nieuwbouw van het pand in de tussenliggende maanden voor extreem veel overlast voor
omliggende winkels en woningen.

Primark-Arnhem een half jaar voor de opening in
september 2014
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Miljoenenboete voor KPN
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legde in januari 2014 een boete aan KPN op
van 30 miljoen euro. Ook hier betrof het geruchten die uiteindelijk waarheid bleken te
zijn: het telecombedrijf had in 2010 bij de aanbesteding van een telefonieopdracht voor de
overheid onjuiste tarieven opgegeven, waardoor concurrerende bedrijven op het verkeerde
been werden gezet.
KPN beschikt in Arnhem over drie winkels, een business centrum en een belangrijk
telecomcentrum aan de Apeldoornsestraat.
Imtech opnieuw in opspraak wegens malversaties
In ons jaarverslag over 2012 maakten we al melding van fraude bij de technische dienstverlener Imtech. Het betrof toen een vervalste jaaropgave van dochterbedrijf Ventilex. In
februari 2014 berichtte de pers over een andere dochteronderneming, het Duitse Fritz &
Macziol (FuM) dat in 2006 door Imtech werd opgekocht. Bij een Zwitsers dochterbedrijf
van FuM bleek sprake van omkoping en valse facturen waarmee opdrachten van de
Zwitserse oveheid in de wacht werden gesleept. Na de grote fraudezaken bij Imtech in
Polen en Duitsland is dit de zoveelste keer dat het bedrijf wegens malversateis in het
nieuws komt. Imtech beschikt in Arnhem-Zuid over een vestiging aan de Overmaat
(Imtech Building Services).
Medline International vestigde zich in Arnhem (en vertrekt misschien weer)
Het Amerikaanse Medline International, onderdeel van Medline Industries Inc., opende in
februari 2014 zijn Europees hoofdkantoor in Arnhem met het huren van een etage in een
van de beide WTC-torens bij het Centraal Station. Het bedrijf is wereldwijd actief met de
productie en distributie van producten voor de gezondheidszorg, variërend van wegwerphandschoenen tot operatiebedden. Samen met een distributiecentrum in het nabije Kleef
hoopt het bedrijf de Europese markt te kunnen bedienen, maar een half jaar later al gaf de
directie aan het vertrek uit Arnhem te overwegen. Reden: de treinverbindingen met
Schiphol laten ernstig te wensen over. In een brandbrief verzocht het bedrijf het gemeentebestuur om snel beter openbaar vervoer te realiseren.
Bij Medline, met een jaaromzet van vijf miljard dollar, werken wereldwijd 8.000 mensen.
In Arnhem hebben circa 25 mensen bij het bedrijf een baan gevonden.
Siebel Juweliers opgekocht door Moscow Jewelry Factory
Eveneens in februari werd bekend dat de Russische onderneming Moscow Jewelry Factory
de failliete juweliersketen Siebel had opgekocht. De curator van de winkelketen (met in
totaal 36 vestigingen in het land waarvan een aan de Arnhemse Ketelstraat) kondigde niet
alleen de heropening van de winkels aan, maar ook het plan van het nieuwe moederbedrijf
om het aantal vestigingen uit te breiden naar 60.
Koninklijke Siebel Juweliers werd in 1912 in Roterdam opgericht, maakte sinds de beginjaren ’80 deel uit van het Vendex-concern en werd in 2012 verkocht aan investeringsmaatschappij CVC Capital. Binnen deze constructie bleef de juweliersketen zelfstandig tot de
winkels in januari 2014 failliet gingen. Bij Siebel werken 170 mensen.
Moscow Jewelry Factory is een keten met 170 juwelierswinkels in Rusland en maakt deel
uit van de Ruis Groep, een onderneming die in handen is van de Israëlische miljardair Lev
Leviev. De man maakte zijn fortuin met de diamanthandel in Zuid-Afrika ten tijde van de
apartheid en in Angola en Namibië waar de diamantwinning met grove schendingen van
de mensenrechten gepaard gaat. Omdat de Ruis Groep ook betrokken is bij de bouw van
Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied, weigeren steeds meer banken om nog
langer in deze onderneming te investeren.
KPMG opnieuw betrokken bij fraude
In april werd bekend dat er een strafrechtelijk onderzoek is gestart naar accountantskantoor
KPMG. Bij de bouw van het Amstelveense hoofdkantoor in 2009 en 2010 zou belastingfraude zijn gepleegd. Deze fraude zou aldus het Openbaar Ministerie plaats hebben gehad
binnen een samenwerkingsverband van KPMG met een projectontwikkelaar waarbij valse
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facturen zijn opgemaakt en ten onrechte onkosten zijn opgevoerd.
In 2013 kwam KPMG ook al wegens fraude in het nieuws. Het bedrijf wist toen een
rechtszaak te ontwijken door een schikking te treffen met justitie. Hierbij ging het om een
omvangrijke omkopingsaffaire rond het bouwbedrijf Ballast Nedam, een klant van
KPMG. Ook blunderde het bedrijf bij de controle op de boeken van de woningcorporatie
Vestia, waarbij huurders en andere woningbouwverenigingen voor vele miljoenen het
schip in gingen.
KPMG beschikt in Arnhem-Zuid over een vestiging aan de Gelderse Poort.
Bouwmarkt Bauhaus mikt op vestiging in Arnhem
Het Duitse bouwmartkbedrijf Bauhaus maakte in mei bekend een vestiging te willen
openen op het bedrijventerrein IJsseloord II. Met 230 verkoopcentra in Europa – voor
zowel kleine bedrijven en zzp’ers als voor particulieren – mikt het berijf op een verkoopoppervlak van 17.500 vierkante meter, vier maal zoveel als de doorsnee bouwmarkt.
Op het terrein staat al een bouwmarkt (Karwei) dat de komst van Bauhaus met lede ogen
aanziet, terwijl de gemeente Arnhem aangegeven heeft het aantal bouwmarkten en
kantoren op IJsseloord beperkt te willen houden. Maar ook de gemeenten Nijmegen en
Duiven hebben bezwaren tegen de komst van een dergelijke omvangrijke bouwmarkt,
omdat de concurrentie voor bouwmarkten binnen hun eigen grenzen dan te groot zou
worden. Niettemin wil Bauhaus zijn vestiging in Arnhem al in 2016 realiseren.
Vestiging Douwe Egberts in Arnhem dicht
In september maakte de directie van Douwe Egberts (D.E. Master Blenders) bekend dat
alle winkelvestigingen van het bedrijf (11 stuks) met ingang van het nieuwe jaar worden
gesloten. Met de 12 winkels die in handen zijn van franchise-ondernemers wordt overleg
gevoerd over het voortbestaan. Het Arnhemse winkelpand aan de Koningstraat was pas in
2012 geopend en legde zich niet alleen toe op de verkoop van het assortiment aan thee en
koffie, maar gebruikte de vestiging tevens als tearoom. Met Blokker is overeengekomen
dat het assortiment (maar ook het nog altijd bestaande spaarpuntensysteem) van Douwe
Egberts wordt overgenomen.
Douwe Egberts zelf kondigde in mei aan met het Amerikaanse voedingsconcern Monzelȇz
International te willen fuseren tot Jacobs Douwe Egberts, een plan waar overigens eerst
nog toestemming van de Europese Commissie voor moet worden verkregen. Het nieuw te
vormen bedrijf wil zich volledig gaan toeleggen op de productie van koffie en thee. Een
netwerk van eigen winkels past niet in die nieuwe visie, aldus Douwe Egberts.
ING verlaat kantoortoren aan de Velperweg
Arnhem-Noord kent een zestal dominante hoogbouwlocaties, waarvan het ING-kantoor
aan de Velperweg er een is.

Het kantorencomplex van ING aan de Velperweg
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Jarenlang was dit kantoor het domicilie van de Postgiro waar 3.000 medewerksters
dagelijks de overschrijvingskaarten uit het hele land verwerkten. Hun aantal is gedaald tot
700 en naar de mening van ING is het kantoorgebouw daarmee te groot geworden; twee
van de drie vleugels van het complex staan leeg.
Een andere reden echter om uit te zien naar vervangende ruimte is de staat van onderhoud
van het in de jaren ’60 gebouwde kantoor: renovatie zou te duur uitpakken. Dat is evenwel
meteen de reden waarom er niet snel een koper voor het gebouw te vinden zal zijn, terwijl
woningbouw in het complex om dezelfde reden niet aantrekkelijk is. Sloop ligt daarom
voor de hand, hoewel ING daar geen uitspraak over wil doen.
Ook de Duitse textieldiscounter KiK wil naar Arnhem
Niet alleen bouwmarkt Bauhaus meent in Arnhem een goed afzetgebied te vinden, ook
textielverkoper KiK Textilien und Non-Food GmbH kondigde uitbreiding in Arnhem aan.
In oktober was dat met een vestiging in het Musiskwartier, maar duidelijk was al wel dat
het daarbij niet zou blijven. KiK staat met 3.200 vestigingen in Europa bekend als een
prijsvechter op het gebied van goedkope kleding, woonaccesoires, speelgoed en sieraden.
Het bedrijf is in 1994 opgericht door Stefan Heinig die al snel een slechte reputatie kreeg
omdat hij de kleding van zijn bedrijf liet maken door onderbetaalde textielarbeiders in
Bangladesh en bovendien ondernemingsraden verbood in de vestigingen van zijn bedrijf.
BCC neemt Harense Smid over
In november maakte directeur Pascal Maire van het elektronicaconcern BCC bekend dat
zijn bedrijf 18 winkels overneemt van HiM Retail, eigenaar van de elektronicawinkels
Harense Smid, Mikro-Electro en It’s Electronics.
De overname betekende niet de redding van deze winkels; slechts 10 van de winkels
worden omgebouwd volgens de BCC-formule. De overige vestigingen zullen naar
verwachting worden gesloten omdat ze op de verkeerde locatie zitten of een overlapping
vertonen met andere vestigingen van BCC.
BCC (Bakker Cash & Carry) werd in 1945 door Herman Bakker opgericht met een
elektronicawinkel in Amsterdam-West. Zijn kinderen zetten de firma in de jaren ’60 voort
met een tweede winkel waarna het familiebedrijf al snel uitgroeide tot een keten met 23
filialen in de Randstad. In 2002 ging BCC op in de Darty Groep. Darty, van oorsprong een
Frans familiebedrijf en opgericht in 1957, runt elektronicabedrijven in heel Europa,
inclusief Turkije. In Arnhem is Harense Smid na de overname door BCC omgedoopt in
BCC Arnhem.
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Financiën
Inkomstenbronnen
Doca is voor wat betreft zijn inkomsten aangewezen op vier bronnen:
- Archiefopdrachen en onderzoekswerk
- Abonnementsgelden
- Loonsubsidie
- Donaties (incidenteel)
Uit deze inkomsten wordt het archief- en documentatiewerk bekostigd, worden de bureauen bestuurskosten betaald, alsook de vervanging van apparatuur, de uitvoering van
projecten en de productie van de maandelijkse Info’s. Daarnaast wordt uit deze inkomsten
de dienstverlening aan Doca zoals het onderhoud van de website vergoed.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden ontvangt Doca een salarissubsidie van de
gemeente Arnhem op basis van minimumloon.
Publicaties
Voor wat betreft de reguliere publicaties konden de kosten voor deze vorm van dienstverlening ook in 2014 weer grotendeels worden gefinancierd uit de abonnementsbijdragen.
Het jaarlijks tekort bij de productie van de PTW-Info kon in het verslagjaar opnieuw
worden gecompenseerd door een steunabonnement van Oxfam Novib.
Financiële reserves
Doca beschikt over een betaal- en spaarrekening bij Triodos Bank. Daarnaast beschikt
Doca over een steunfonds in de vorm van een wisselrekening, eveneens ondergebracht bij
Triodos. Uit dit fonds worden leningen en voorschotten betaald die een bijdrage vormen
op cultureel en maatschappelijk gebied. Op de volgende pagina zijn het exploitatieoverzicht en de balans over 2014 opgenomen.
Dankwoord
Het bestuur van de stichting wil op deze plaats nogmaals zijn erkentelijkheid uitspreken
voor al degenen die met hun financiële ondersteuning het werk van Doca in 2014 mogelijk
hebben gemaakt.
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Vervanging F-16 door JSF (48)
Special PTW-Info, januari 2014

Op 6 november 2013 ging een meerderheid van de Tweede Kamer akkoord met een motie van
SP-lid Jasper van Dijk waarin het kabinet werd opgeroepen om de JSF, als opvolger van de F16, geen kerntaak te geven.
Daarmee zou de Nederlandse regering ook richting VS en Navo duidelijk maken dat Nederland af wil van kernwapens en dat de Amerikaanse atoombommen verwijderd moeten worden
van de vliegbasis Volkel.
Op 14 januari van dit jaar kwamen minister van Defensie Hennis-Plasschaert en minister van
Buitenlandse Zaken Timmermans met een gezamenlijke reactie.
Hoewel ze de breed ondersteunde motie van 6 november ‘als het duidelijk signaal dat de
Kamer met deze motie afgeeft’ beschouwen, leggen ze die toch naast zich neer. Niet omdat het
kabinet vóór kernwapens is en ook niet omdat Nederland zich niet wil inzetten als ‘bruggenbouwer’ voor een kernwapenvrije wereld. Maar omdat het kabinet zich voor dilemma’s
geplaatst ziet waarvan gehoopt wordt dat die over een jaar of tien, wanneer de eerste JSF’s de
F-16’s komen vervangen, opgelost zijn:
‘Het kabinet ziet in deze motie een aansporing om het Nederlandse beleid gericht op het
terugdringen en uiteindelijk elimineren van alle nucleaire wapens – waaronder de nietstrategische nucleaire wapens in heel Europa – met kracht voort te zetten. In lijn hiermee is
het kabinet het met uw Kamer eens dat de inzet van Nederland erop gericht moet zijn dat
Nederland op het moment dat de opvolger van de F-16 aantreedt, geen nucleaire taak meer
zou hoeven te vervullen – omdat op dat moment de internationale omstandigheden en de
afspraken binnen de NAVO dat hopelijk mogelijk maken.’
De argumentatie roept herinneringen op aan de discussie in de beginjaren ’80 rond de
plaatsing van kruisraketten op Nederlandse bodem. Ook toen wrong de regering (de kabinetten Van Agt I en II en Lubbers I) zich in soortgelijke bochten om maar geen zelfstandige
stappen te hoeven zetten in het afschaffen van kernwapens.
De beide huidige ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken: ‘Nederland wil in deze
discussie een actieve rol blijven spelen. Mede tegen deze achtergrond is het kabinet geen
voorstander van eenzijdige besluiten. Dat zou niet passen bij onze bondgenootschappelijke
verplichtingen en afbreuk doen aan de geloofwaardigheid en de positie van Nederland in de
discussie over de NAVO-strategie, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de
Russische optelling op nucleair gebied.’
En dus kan het nog decennia duren voor de kernwapens de wereld uit zijn. En in de tussentijd
maar hopen dat niemand per ongeluk of met opzet op fatale knoppen drukt.
De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (48)’ (19 pag.) is ook voor niet-leden van het
Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door € 5,- over te maken op rekeningnummer NL88
TRIO 078.6870.990 ten name van Dokumentatiecentrum Arnhem onder vermelding van
‘Vervanging F-16 door JSF (48)’.
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Toelichting supplement
Millenniumactiviteiten in Arnhem in 2014
Februari 2014

Met grote meerderheid van stemmen besloot de gemeente Arnhem op 26 januari 2009 om
zich aan te sluiten bij de Millenniumgemeenten in Nederland. Daarmee gaf Arnhem gehoor
aan de oproep van de Verenigde Naties en de landelijke overheid om vooral op lokaal niveau
een bijdrage te leveren aan het behalen van de VN-Millenniumdoelen. Belangrijk, omdat juist
de lokale overheid het dichtst bij de bevolking staat waar het gaat om het ondersteunen van
initiatieven op het gebied van internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling.
Bovendien kan een gemeente als grootverbruiker het goede voorbeeld geven op terreinen als
duurzaam inkopen, duurzaam bouwen, energiebesparing en eerlijk beleggen.
Aan het Millenniumbesluit van de gemeente Arnhem ging een inventariserend onderzoek
vooraf van de Stichting Doca naar activiteiten in Arnhem op het gebied van de Millenniumdoelen over de periode 2000-2009. Die inventarisatie was indrukwekkend. Niet alleen omdat
het ging om vele honderden vanuit de bevolking georganiseerde acties en campagnes, maar
ook vanwege de diversiteit aan initiatieven: van energiebesparing op wijkniveau tot inzamelingsacties voor armoedebestrijding en steun aan onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden.
De conclusie die de gemeenteraad uit dit overzicht trok was dat Arnhem in praktijk eigenlijk
al een Millenniumgemeente was en dat het er nu om ging om een en ander te formaliseren.
Met dat doel is per 1 september 2009 een gemeentelijke Millenniumcoördinator aangesteld.
Vanwege de noodzaak om de Millenniumdoelen op de (politieke) agenda te houden is bij
Doca besloten om jaarlijks een supplement op te stellen om daarmee bovengenoemd
onderzoek actueel te houden. Bovendien kunnen de jaaroverzichten als naslagwerk fungeren
wanneer het gaat om inzicht te verkrijgen in de Millenniumactiviteiten die in Arnhem jaarlijks
plaatsvinden.
Behalve de tabellen die op de navolgende pagina’s zijn uitgesplitst naar de 8 verschillende
Millenniumdoelen, is er ook een aparte tabel gemaakt die laat zien wat in de gemeente
Arnhem in het voorbije jaar ondernomen is om de Millenniumdoelen onder de aandacht van
de plaatselijke bevolking te houden.

VN-Millenniumdoelen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Extreme armoede en honger zijn in 2015 gehalveerd
Alle jongens en meisjes gaan in 2015 naar school
Mannen en vrouwen hebben in 2015 dezelfde rechten en kansen
Kindersterfte is in 2015 met 66% afgenomen
Moedersterfte is bij zwangerschap in 2015 met 75% afgenomen
De verspreiding van Aids, malaria en andere dodelijke ziektes zijn in 2015
gestopt
In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu, hebben schoon
drinkwater en leven er 100 miljoen mensen minder in krottenwijken
Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp in 2015
Bron: www.millenniumgemeente.nl
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Inleiding bij de doorlichting van de
verkiezingsprogramma’s
Maart 2014

‘Ik hoop dat u 19 maart uw stem gaat uitbrengen. Want de stad wordt bestuurd door de stad.
En de stad, dat bent u.’
Aan het woord is burgemeester Herman Kaiser in zijn inleiding van de verkiezingskrant die
de gemeente Arnhem in maart 2014 in een oplage van 76.550 exemplaren huis aan huis heeft
laten bezorgen. En dat alles om de stemgerechtigde burgers van deze stad ertoe aan te zetten
zich op 19 maart naar de stembus te begeven en daar zijn of haar keuze voor de Arnhemse
toekomst te maken.
Het maken van die keuze is echter niet zo eenvoudig. Maar liefst 18 partijen hebben zich voor
deze verkiezingen ingeschreven, waaronder 6 plaatselijke. Al die 18 partijen presenteren zich
in de verkiezingskrant met uittreksels uit hun partijprogramma. ‘Werk!’, ‘goede zorg!’ en een
‘veilige omgeving!’ zijn daarin de meest voorkomende leuzen.
Begrijpelijk, want ons land bevindt zich in een recessie waardoor veel inwoners en bedrijven
in financiële nood zijn gekomen. En omdat de kranten bol staan van falende zorgverleners en
mensen zich al heel lang ’s avonds niet meer veilig op straat voelen, liggen die andere twee
slogans ook voor de hand.
Minder voor de hand echter liggen heel andere kwesties die de toekomst van de Arnhemse
burgers bepalen, ook al zijn die veel minder tastbaar. Want je veilig op staat voelen is een
waardevol iets, maar intussen staat Nederland al jaren in de top-10 van wapen exporterende
landen en draagt dit bij aan de onveiligheid in de wereld die voortdurend tot escalaties leidt,
dan weer hier, dan weer daar. Arnhem telt een dozijn bedrijven die aan de wereldwijde
wapenhandel deelnemen, direct door middel van productie of dienstverlening en indirect via
beleggingen in de wapenindustrie.
Ook de armoede waar veel Arnhemse gezinnen mee tobben door gebrek aan werk en stijgende
zorgkosten, heeft een andere kant. Want terwijl de mondiale armoede op steeds meer plekken
met succes wordt bestreden, groeit de wereldbevolking en leven er nog altijd meer dan een
miljard mensen onder de armoedegrens. De relatie tussen beide problemen is veel nauwer dan
op het eerste oog lijkt. Want terwijl in de Arnhemse winkels kleding en voedsel nog altijd
onder de werkelijke prijs worden aangeboden vanwege onderbetaalde grondstoffen en lage
loonkosten in ontwikkelingslanden, komen mensen in diezelfde landen om van de honger
omdat wij die producten wel kunnen kopen maar zij zelf niet.
Hetzelfde geldt voor de zorg. De kosten mogen dan weliswaar hier erg hoog zijn, maar afgezet
tegen het feit dat ieder jaar miljoenen mensen in de wereld sterven aan ziektes die met een
beetje goede wil vanuit het rijke Westen effectief bestreden kunnen worden, zijn patiënten in
ons land nog relatief goed af.
Arnhem is niet voor niets Millennium- en Fair Trade gemeente geworden. Die stappen waren
belangrijk om als gemeente het goede voorbeeld te kunnen geven en om de stad (en dat zijn
wij, zegt de burgemeester immers) te helpen zich bewust te maken van dit soort tegenstellingen.
Nu gaat het erom de Millennium- en Fair Trade doelen te blijven invullen. De verkiezingsprogramma’s zijn daar uitgelezen instrumenten voor. Vandaar dat het Platform Arnhem Mondiaal, waar Doca deel van uitmaakt, al in oktober 2013 de politieke partijen in de gemeenteraad heeft verzocht om deze grensoverschrijdende doelstellingen in hun programma’s op te
nemen.
Met de verkiezingskrant in de hand en het partijprogramma op het computerscherm, valt na te
gaan wat de Arnhemse politiek met dat Platformadvies heeft gedaan.

Stichting Doca

- 25 -

Jaarverslag 2014

Stichting Doca

- 26 -

Jaarverslag 2014

Vervanging F-16 door JSF (49)
Special PTW-Info, maart 2014

Het kan voor niemand meer een verrassing zijn, maar het jaarlijkse verslag van de DOT&E
(Director Operational Test and Evaluation, de hoogste adviesafdeling van het Pentagon) aan
het Amerikaanse congres, noemt het toch maar weer eens: er zijn ernstige problemen met de
software in de JSF. Met de nodige vertraging in de bouw en de ingebruikname van het toestel
als gevolg. Wellicht zal die vertraging zelfs oplopen tot meer dan een jaar.
Minister van Defensie Hennis-Plasschaert is er in haar brief aan de Tweede Kamer van 7
februari jl. laconiek over: ‘De beoogde Nederlandse datum van 2021, voor een eerste operationele eenheid (IOC), ligt voldoende ver in de toekomst om de effecten van een mogelijke
vertraging op te kunnen vangen.’ Maar, laat ze erop volgen, ‘Defensie volgt de ontwikkelingen nauwlettend.’
Dat ‘nauwlettend volgen’ gebeurt door voor- en tegenstanders van dit miljardenproject al
meer dan tien jaar, maar dat heeft de kostenoverschrijdingen en productievertragingen niet
kunnen voorkomen.
De JSF-kwestie is voor militair historicus Christ Klep aanleiding geweest de ont-wikkeling in
dit ook voor Nederland grootste defensieproject ooit, te onderzoeken. De resultaten van dit
onderzoek (Dossier-JSF) werden onlangs gepresenteerd.
Het boek van Christ Klep is te bestellen bij Uitgeverij Boom
(ISBN 978 90 8953 249 7).
De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (49)’ (56 pag.) is ook voor niet-leden van het
Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door € 5,- over te maken op rekeningnummer NL88
TRIO 078 6870 990 ten name van Dokumentatiecentrum Arnhem onder vermelding van
‘Vervanging F-16 door JSF (49)’.
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Maandoverzichten doorvoer militaire
goederen 2013
Special PTW-Info, mei 2014

Voor de doorvoer van militaire goederen over Nederlands grondgebied is een vergunning
nodig. Deze vergunningplicht geldt niet voor lidstaten van de Navo en de EU en voor nog een
aantal landen die als partners worden gezien: Australië, Japan, Nieuw-Zeeland en Zwitserland. Voor deze uitzonderingsgevallen geldt echter wel een meldplicht. En vertrouwt de overheid een bepaalde doorvoerzending niet, dan kan er altijd nog een ad hoc vergunningsplicht
worden ingesteld. Worden militaire goederen in Nederland overgeladen van het ene vliegtuig
of schip op het andere (na al of niet in Nederland een bewerking te hebben ondergaan), dan
geldt sowieso een vergunningplicht.
Met deze registratie beoogt de overheid een overzicht te krijgen van de aard en omvang van
deze vorm van wapenexport. In de vorm van maandoverzichten worden Kamerleden en
andere belangstellenden geïnformeerd.
Onlangs kwamen de overzichten over heel 2013 gereed en het doornemen ervan levert altijd
weer een eigenaardig beeld op van wat er Nederland in en uitgaat, waarbij Schiphol en de
Rotterdamse haven de belangrijkste doorvoerplaatsen zijn.
Wat te denken bijvoorbeeld van de wekelijkse transporten van kogelgeweren met patronen
naar landen als Tanzania, Botswana en Zuid-Afrika? Omdat het vaak vice-versa transporten
betreft, gaat het vrijwel zeker om jachtpartijen. Rijke westerlingen die het leuk vinden om op
de savannen in Afrika op wild te schieten.
En hoe moeten we de leveranties in juni van het vorige jaar beoordelen van miljoenen
patronen (9 mm en 7,62 mm, Navo-kalibers dus) die van Rusland via Rotterdam naar de
Verenigde Staten gingen?
En waarom werden er in januari een paar miljoen patronen (12 mm) van Italië naar Koeweit
vervoerd via de haven van Rotterdam? Zou die omweg goedkoper zijn geweest of steekt er
iets anders achter?
De documentatie ‘Maandrapportages doorvoer militaire goederen 2013’ (28 pag.) is ook voor
niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door € 5,- over te maken op
rekeningnummer NL88 TRIO 078 6870 990 ten name van Dokumentatiecentrum Arnhem
onder vermelding van ‘Maandoverzichten doorvoer 2013’.
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Vervanging F-16 door JSF (50)
Special PTW-Info, juli 2014

De kostenteller van het JSF-programma staat inmiddels op 399 miljard dollar. Dat is zelfs
voor het Pentagon teveel van het goede en omdat er maar geen eind lijkt te komen aan de
vertragingen en kostenstijgingen, heeft het Amerikaanse Ministerie van Defensie besloten een
beroep te doen op het budget van de bedrijven die aan de bouw van de JSF werken.
Dat is uiteraard tegen het zere been van betrokkenen als Lockheed Martin, Pratt & Whitney,
BAE Systems en Northrop Grumman die op hun beurt wijzen naar de toeleveranciers die
alsmaar hun prijzen verhogen.
Feit is dat het F-35 (JSF) programma inmiddels het duurste wapenprogramma ooit is, maar
toch houdt het Pentagon vast aan de geplande aanschaf van 2.443 toestellen voor zowel luchtmacht en marine als mariniers.
Niet alleen moet de JSF de spil worden van deze drie krijgsmachtonderdelen, maar door dit
hoge aantal hoopt het Pentagon de kosten nog enigszins te drukken en tegelijkertijd potentiële
klanten buiten de VS geïnteresseerd te houden. Dat lijkt succes te hebben, want recentelijk
hebben Turkije, Zuid-Korea en Australië besloten de JSF aan te schaffen. Daar staat weer
tegenover dat Canada het aan-schafbesluit heeft opgeschort en Nederland het te kopen aantal
intussen heeft teruggebracht van 85 naar 37. Dat was uiteraard tegen het zere been van grote
broer VS, maar er zat nu eenmaal niet meer in de Hollandse portemonnee.
Inmiddels heeft wel de eerste Nederlandse jachtvlieger zijn opleiding op de JSF voltooid.
De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (50)’ (59 pag.) is ook voor niet-leden van het
Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door € 5,- over te maken op rekeningnummer NL88
TRIO 078 6870 990 ten name van Dokumentatiecentrum Arnhem onder vermelding van
‘Vervanging F-16 door JSF (50)’.
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Kernwapens? Nog altijd Actueel!
(deel 2)
Special PTW-Info, september 2014

‘Sinds het einde van de Koude Oorlog is op het gebied van ontwapening en non-proliferatie
veel voortgang geboekt. Niet altijd even zichtbaar, niet tot ieders volle tevredenheid en zeker
ook niet altijd met het ideale gewenste eindresultaat, maar vooruitgang was er zeker. Toch is
het duidelijk dat er geen enkele aanleiding is tot zelfgenoegzaamheid. Het aantal uitdagingen
waarvoor de wereld zich op het gebied van ontwapening en non-proliferatie gesteld ziet is
enorm en zal ook de komende decennia nog onze onverdeelde aandacht vereisen.
Nederland wil in dit proces een pro-actieve rol spelen. Nucleaire wapens bestaan nog en zullen niet binnen afzienbare tijd verdwijnen. Maar dat leidt ons niet af van het einddoel dat
Nederland en een toenemend aantal landen zich heeft gesteld: een wereld zonder kernwapens, een wereld van ‘Global Zero’.
Het zou een tekst van een van de vredesgroepen uit ons land kunnen zijn, maar het zijn de
slotregels uit de Beleidsbrief nucleaire ontwapening en non-proliferatie die minister Frans
Timmermans van Buitenlandse Zaken, mede namens de minister van Defensie Jeanine
Hennis-Plasschaert, op 24 oktober 2013 aan de Tweede Kamer zond.
Wie echter meent dat uit deze regels de conclusie kan worden getrokken dat de Nederlandse
regering nu wel alles op alles zal zetten om onder de druk van kernwapens in ons land uit te
komen, verkijkt zich op de macht van de NAVO en die van het toonaangevende lid: de VS.
Als zijn kleine broertje blijft Nederland – tegen beter weten in zoals uit diezelfde regels blijkt
– aan de leiband van Amerika lopen. Daar is inmiddels 200 miljard dollar vrijgemaakt voor
het moderniseren van het kernwapenarsenaal. Daarvan moeten voor een slordige 11 miljard
dollar de B-61 atoombommen, waarvan er naar schatting twintig op de vliegbasis Volkel
liggen, worden gemoderniseerd.
Voor een meerderheid van de Tweede Kamer is dit toch teveel van het goede, net zoals de
atoomtaak voor de Joint Strike Fighter (F-35), de opvolger van de F-16 die ook een kerntaak
heeft, voor de Kamer een stap te ver was.
De regering lijkt zich tot op heden weinig van die meerderheid aan te trekken. Sterker nog,
omdat er een halve eeuw geleden met de VS en de NAVO is afgesproken dat er om veiligheidsredenen niet wordt gezegd of Nederland überhaupt over kernwapens beschikt, kan er
geen zinnig debat over worden gevoerd en is er een patstelling in Den Haag ontstaan.
Om deze patstelling te doorbreken heeft de vredesorganisatie PAX (voorheen IKV/Pax
Christi) bedacht om door middel van een burgerinitiatief een debat in de Kamer te forceren
met als insteek Nederland op de lijst te krijgen van landen die kernwapens verbieden. Op die
lijst staan al 115 landen, maar Nederland dus nog niet. Om dat verbod op de agenda van de
Kamer te krijgen zijn minimaal 40.000 handtekeningen nodig. En dus is de Vredesweek van
2014 aangegrepen om de campagne Teken tegen kernwapens op te starten.
Stichting Doca en de Vredeswerkgroep Arnhem Zuid (VAZ), beide lid van het Platform
Arnhem Mondiaal, hebben op deze campagne ingehaakt. In deze ‘special’ van de Info
Arnhem Mondiaal wordt uitgelegd waarom.
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Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2013
Special PTW-Info, augustus 2014

Met € 963,5 miljoen aan afgegeven exportvergunningen in 2013, behoort Nederland nog
steeds tot de top van wapenexporterende landen in de wereld. De leverantie van € 350 miljoen
aan onderdelen en technologie voor in Indonesië af te bouwen (maar door Damen Shipyards
in Nederland ontworpen) fregatten, zorgde voor het leeuwendeel van deze exportopbrengst. €
164 miljoen kwam binnen door de levering van onderdelen van de NH-90 helikopter en de
Evolved Sea Sparrow raketten aan overige NATO-landen, terwijl € 100 miljoen binnenkwam
voor leveranties aan de VS voor de bouw van gevechtsvliegtuigen en lanceerinrichtingen van
luchtverdedigingsraketten.
Op de vierde en vijfde plaats staan de marines van Oman en Singapore, goed voor respectievelijk € 70 miljoen en € 54 miljoen aan geleverde radarsystemen waar Thales Nederland dus
‘goede’ zaken deed.
Nederlandse wapenexport in miljoenen euro’s
Jaar
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

NAVO-landen
369,6
274,8
274,8
295,1
282,7
528,1
350,6
974
466,4
743,7
450,6
646,7
854,7
674,3
644,2
486,7
733,4
368,9

Buiten NAVO
49,6
833,4
157,1
71,3
134,6
123,2
99,7
176,8
177,8
431,6
674,1
227
402,9
735,6
402,8
228,3
207,6
594,6

Totaal
419,2
1.108,2
431,9
366,4
417,3
651,3
450,3
1.150,8
644,2
1.175,3
1.124,7
873,7
1.257,6
1.409,9
1.047
715
941
963,5

Bron: Ministeries van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Zaken

De documentatie ‘Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2013’ (60 pag.) is ook voor nietleden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door € 5,- over te maken op rekening
NL88 TRIO 078.6870.990 ten name van Dokumentatiecentrum Arnhem onder vermelding
van ‘Wapenexport 2013’.
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Jaarrapportage 2013 ‘Vervanging F-16’
Special PTW-Info, oktober 2014

Vorig jaar schafte de Nederlandse regering voor € 283 miljoen twee F-35 testtoestellen aan.
De toestellen kwamen niet naar Nederland, maar bleven in de Verenigde Staten om daar aan
testvluchten mee te doen. Omdat daartoe ook hangarruimte, brandstof en technici moesten
worden betaald, loopt het bedrag al snel op richting de € 300 miljoen.
Wanneer de productie van de F-35 Joint Strike Fighter eenmaal op stoom is, zal de stuksprijs
dalen zo verzekeren de ministers van Defensie en Economische Zaken de Kamer in de
Jaarrapportage 2013 ‘Vervanging F-16’. Die stuksprijs staat nu op 77,7 miljoen dollar, maar
is sterk afhankelijk van het aantal JSF’s dat door de verschillende luchtmachten in de wereld
zal worden aangeschaft, alsook van het productieproces. Hoe meer storingen, hoe meer vertraging. En hoe meer vertraging, hoe duurder het toestel wordt.
Het JSF-programma kost de Amerikaanse burger inmiddels 921 miljard dollar, zo leert ons de
onlangs verschenen jaarrapportage. Voor wat betreft het Nederlandse budget voor de vervanging van de F-16 staat € 4,5 miljard gereserveerd. Maar dan gaat het alleen over de
aanschaf van 37 toestellen. De jaarlijkse exploitatiekosten van deze jachtbommenwerpers
raamt het kabinet op € 270 miljoen. Omdat de JSF vanaf 2019 instroomt en in principe tot het
jaar 2050 moet meegaan, spreken we dus over een totaal van € 12,6 miljard aan kosten (€ 4,5
miljard aanschafkosten plus € 8,1 miljard exploitatiekosten).
De inzet in Afghanistan en recentelijk in Irak laat zien wat de Nederlandse regering met de
JSF van plan is. En ook over de nucleaire taak van het toestel hoeven we ons – ondanks een
meerderheid van de Tweede Kamer die deze nucleaire taak afwijst – geen illusies te maken.
De beide ministers in de jaarrapportage: ‘Zoals in antwoord op schriftelijke vragen van het lid
Van Velzen (SP), ingezonden op 14 februari 2005, is meegedeeld, heeft Nederland in NAVOverband een kernwapentaak. Met de uitvoering van deze taak is één squadron F-16’s belast.
In 2002 is op schriftelijke vragen geantwoord (Kamerstuk 26 488, nr.9), dat het de bedoeling
is dat de F-35 deze taak van de F-16 zal overnemen. Het zal echter nog geruime tijd duren,
zeker tot 2024, voordat de F-16 niet meer in gebruik is. Hoe het geheel van afschrikkings- en
defensiecapaciteiten van de NAVO er dan uitziet, is nu niet te voorspellen.’
Is daarmee het laatste woord gezegd?
Nee, in januari of februari van het komende jaar zal een discussie plaats vinden in het parlement over de voortgang van het JSF-project. Zaak is dat deze discussie gekoppeld wordt aan
de Nederlandse nucleaire taak in het algemeen. Niet alleen die van de JSF, maar ook die van
de F-16 die als het aan het kabinet ligt dus tot 2024 kernbommen kan afwerpen.
De documentatie ‘Jaarrapportage 2013 Vervanging F-16’ (77 pag.) is ook voor niet-leden van
het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op rekening
NL88 TRIO 078 6870 990 ten name van Dokumentatie-centrum Arnhem onder vermelding
van ‘Jaarrapportage 2013 Vervanging F-16’.
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Vervanging F-16 door JSF (51)
Special PTW-Info, oktober 2014

Dankzij de wankelmoedigheid van de fractie van de PvdA ontstond in november 2013 een
meerderheid in de Tweede Kamer voor de aanschaf van de JSF als opvolger van de F-16.
Traditiegetrouw werd er wel weer een slag om de arm genomen: het nieuwe toestel mocht niet
net als de F-16 een nucleaire taak krijgen. En even traditiegetrouw hield het kabinet het parlement op afstand door de discussie daarover uit te stellen tot de JSF daadwerkelijk de F-16’s
zou komen vervangen en dat zal pas rond 2020 zijn.
Intussen gaat echter het moderniseringsprogramma van de B-61 kernbom door en zal die ook
de verouderde kernwapens voor de F-16 op de vliegbasis Volkel gaan vervangen.
Voor de vredesorganisatie PAX alle reden om middels een burgerinitiatief te pogen beweging
te krijgen in deze patstelling en Nederland op de lijst van (105) landen te krijgen die voor een
verbod op kernwapens zijn. 40.000 handtekeningen zijn genoeg om het onderwerp op de
agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Kabinet en parlement kunnen zich dan niet langer
onttrekken aan een open debat over een dergelijk verbod. Mocht ook Nederland zich scharen
achter die 105 landen die ons land voorgingen, dan hoeft de discussie over een nucleaire taak
voor de JSF in elk geval niet meer gevoerd te worden.
En de bewindvoerders op Defensie en Buitenlandse Zaken hoeven zich dan ook niet langer in
alle bochten te wringen om maar niet te hoeven zeggen dat er op de vliegbasis Volkel
kernwapens liggen opgeslagen, want die worden dan naar de Verenigde Staten teruggestuurd.
Tekenen voor een verbod op kernwapens kan op www.paxvoorvrede.nl.
De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (51)’ (31 pag.) is ook voor niet-leden van het
Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door € 5,- over te maken op rekeningnummer NL88
TRIO 078 6870 990 ten name van Dokumentatiecentrum Arnhem onder vermelding van
‘Vervanging F-16 door JSF (51)’.

Stichting Doca

- 39 -

Jaarverslag 2014

Stichting Doca

- 40 -

Jaarverslag 2014

Maandoverzichten export militaire goederen
2013
Special PTW-Info, november 2014

De stichting Stop Wapenhandel sprak in een brief van 6 oktober jl. de commissies voor
Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan op het feit
dat de maandoverzichten van de export van militaire goederen over het boekjaar 2013 nog
altijd niet waren verschenen. Dit belemmerde niet alleen het inzicht in de Nederlandse wapenexport over dat jaar, maar het feit zou ook de leden van Tweede Kamer zelf te denken moeten
geven. Hun controlerende rol is met het uitblijven van dit inzicht immers in het geding. Maar
op 14 november jl. was het dan eindelijk zover: de betreffende rapportages verschenen op de
website van het Ministerie van Economische Zaken. Een reden voor de vertraging werd door
het ministerie niet gegeven.
Er valt veel op te maken uit de circa 50 pagina’s die de maandoverzichten behelzen. Over de
grote, al bekende, exportcijfers zoals de € 345 miljoen voor de levering van fregatten met
toebehoren aan Indonesië, is in het verleden al het nodige gezegd. Het land kent extreme
armoede en volgens het Gemeenschappelijk Standpunt, voorheen de EU-Gedragscode voor de
Wapenexport, zou er niet voor een dergelijk bedrag aan militair materieel aan het land geleverd mogen worden.
Hetzelfde geldt voor leveranties van radarapparatuur en vliegtuigonderdelen aan India voor
meer dan € 10 miljoen. Ook dit land kent extreme armoede en ligt bovendien ernstig overhoop
met buurland Pakistan. Aan spanningsgebieden mag niet worden geleverd, zo schrijft het
Nederlandse wapenexportbeleid voor, maar het gebeurt toch.
En wat te denken van de levering van radarsystemen aan Oman in februari voor maar liefst €
60 miljoen? Het sultanaat is door zijn olieverkoop geen arm land, maar persvrijheid kent het
land niet en evenmin het recht om te demonstreren, zoals in 2011moest worden vastgesteld.
Voorts vallen de leveranties in januari en maart op van onderdelen voor de twee onderzeeboten die Nederland in de jaren ’80 – via RDM – aan Taiwan leverde, hetgeen toentertijd een
fors diplomatiek conflict met China opleverde dat immers aanspraak maakt op het eiland.
Toch blijft Nederland jaar in jaar uit onderdelen leveren voor het onderzeebootproject van
Taiwan.
Kortom, het moment dat protest tegen wapenexport overbodig is geworden, ligt nog ver voor
ons.
De documentatie ‘Maandrapportages export militaire goederen 2013’ (46 pag.) is ook voor
niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door € 5,- over te maken op
rekeningnummer NL88 TRIO 078 6870 990 ten name van Dokumentatiecentrum Arnhem
onder vermelding van ‘Maandoverzichten wapenexport 2013’.
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Vervanging F-16 door JSF (52)
Special PTW-Info, december 2014

‘De Nederlandse krijgsmacht moet voorbereid blijven op een scala aan inzet-mogelijkheden,
in alle fasen van een conflict en zo nodig op grote afstand van onze landsgrenzen. Ingezette
eenheden (land, zee én lucht) moeten bovendien over escalatiedominantie beschikken omdat
het geweldsniveau in conflicten zich niet altijd laat voorpellen en snel kan veranderen. Ook
de opkomst van moderne, mobiele luchtafweer en nieuwe radar- en detectietechnieken is in
dit verband van belang. Net als de F-16 zal de F-35 dertig tot veertig jaar dienst moeten
doen. Het toestel zal gedurende die periode het politieke en militaire handelingsvermogen
van ons land mede bepalen.’
Het zijn verontrustende woorden die de ministers Hennis-Plasschaert en Kamp in hun ‘D-brief
Vervanging F-16’ van 15 december jl. tot de Tweede Kamer richtten. Alleen al het begrip
‘escalatiedominantie’ roept duistere vermoedens op. Dat de Nederlandse luchtmacht voor het
uitvoeren van escalatiedominante vluchten in de toekomt slechts 4 van de 37 JSF’s kan
inzetten (de rest is bestemd voor training en luchtverdediging) mag dan relativerend klinken,
de achterliggende bedoelingen zijn duidelijk.
In de D-brief ook weer een overzicht van de cijfers: € 4,5 miljard voor de aanschaf van die 37
toestellen en omdat ze ook gevlogen, onderhouden en bewapend moeten worden, wordt jaarlijks een bedrag van € 270 miljoen opzij gezet. En dat dertig tot veertig jaar lang.
In de 55 pagina’s tellende Kamerbrief echter geen woord over de kosten voor het langer in de
lucht houden van de F-16’s. Omdat de JSF pas vanaf 2019 instroomt, moet er langer met de
F-16 worden doorgevlogen. Volgens het opperbevel van de strijdkrachten zou dat alleen tegen
bijzonder hoge kosten kunnen en eigenlijk onverantwoord zijn gelet op de veiligheid van
toestel en piloot. Wordt dit de volgende affaire?
De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (52)’ (79 pag.) is ook voor niet-leden van het
Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door € 5,- over te maken op rekeningnummer NL88
TRIO 078 6870 990 ten name van Dokumentatiecentrum Arnhem onder vermelding van
‘Vervanging F-16 door JSF (52)’.
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Bedrijvenarchief Doca
Het bedrijvenarchief van de stichting Doca bestaat uit een jaarverslaggedeelte, een
persgedeelte, een tijdschriftengedeelte en een profieldeel. Onderstaande 1.400 bedrijven in de
regio Arnhem komen voor in ons persarchief. De ondernemingen die met een asterix zijn
aangemerkt komen niet alleen in ons persarchief voor, maar ook in het jaarverslag- en
profielarchief. (Tot de regio Arnhem rekenen wij: Arnhem, Bennekom, Dieren, Doorwerth,
Driel, Duiven, Ede, Ellecom, Elst, Heelsum, Heteren, Huissen, Oosterbeek, Renkum, Rheden,
De Steeg, Veenendaal, Velp, Wageningen, Westervoort, Wolfheze en Zevenaar.) Kopieën uit
ons persarchief kunnen tegen geringe vergoeding worden verkregen. Mail daartoe met
doca@antenna.nl
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ARK
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Arnhem
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Ballast Nedam*
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Baptista
Baptista’s Carwash
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BASF*
BAS Group
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Bastion Hotels
BAT
Bata
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Bd Architectuur
BDM Nederland
BDO Welg.CampsObers
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Ben
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BerGen Consult
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Björn Borg
BLGG
Blokker
BMB
M.Bodt
Body Shop
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Boekhoorn
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De Bruin Burgers
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CR Delta VRV Holding
Cr&do
Credo
Crédit Lyonnais
Credit Suisse
Creijf's
CRH
Crowntek
CSC Europe
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CTB Holding
CVC Capital Partners*
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CWN
CZ

D
DA-drogisterijen
Dachser
Dactech Milieu
Dactylo
Daddy’s Hobby
Van Dalen Huissen
Van Dalen Schoenen
Damen Consultants
Van Dam Stoffen
Dassen
Datahouse
Davilex
DAVU Engineering
Dazoe
DBB
Decathlon
Decom Telecom.
Decorette
Delacre
Delft Instruments*
Dejima Optical Films
Delgromij*
Deli XL
Deloitte & Touche
Delta
Delta Lloyd Nuts Ohra
Delta Partners
Derksen
Derksen Verhuizingen
Desmepol
Detectnu
Deuttsche Post
Devo Holding
Dexcom Holding
DHL Worldwide
DHV*
Diaged
Van Dijk
Dille & Kamille
DIO-Drogisterijen
Dixons*
Dispo/Duni
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DMG Nederland
Dolcis
Domino’s Pizza
Donders
Van den Dool
Dormaël
Double Fun
Douma
Douwe Egberts
DPD
Draft
Dreves Engineering
Driessen
Drost & Zonen
Dru
Drukkerij Gelderland
DSB-Bank
DSH/W&B
DSL Woningbureau
DTL&P Consultancy
DTT
Dudok Nederland
Dumeco
Du Soleil
Dusor*
Dutchi Motors
Dutchtone
Duthler
DVD
Dynabyte
Dynaretail
Dynoplast

Erren Protectie
ERSC
Van Es
Esca
Esprit
Van Essen Banden
Van Essen Beton
Essent
Essilor-Classen
Esso Nederland
ETE
Etna Groep
Etos*
Eurindustrial
Euro Color
Eurocommerce
Euroconsult*
Euro Delight
Euromex
Europe Flyer Logistic
Euro Register
Euro Spyshop
Euro-Troll
Eurovite Nederland
Event Security Arnhem
Evers
Exendis
Expeditie Visser
Exxon Mobil

E

Faber Electronics
Fagoed
Fagro Consultancy
Fairey Arlon
De Fakkel
FAL Duiven
Fernhout
FGH Bank
Fico
Fifo Vaklab
Fikse
Firestone
Firet Interlinings
Flair
Fleet Control Nederland
Fleurop
Flex Post Nederland
Floreat
Food XL
Foras
Ford
Formule 1
Fortis
Forty Five
Forty Four
France Télécom
Franklin Presentations
Free Record Shop

Earl Engineering
Eastman Kodak
Ebbers
E-Care Repair
Ecco
ECI
Ecologische Handelsmij
Edah*
Van Ede & Partners
Edgar Vos
EKA
Electro Techniek Elden
Elgro
Elysio
Elzenaar
Van Elst
EMT
EnergieNed
Enexis
Engelsing
Entré Computer
Epogro
Epson
ERA
Eriks
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Freneij Installateurs
Frentz
Freudenberg Household
Friends Travel
Friesland Bank
Friesland Foods
Productions
Fugro*
Funprice Media

G
Gako
Gall&Gall
Gam Telecom
Gamma
Gamma Holding
Gammaster
Gamo
Garantmarkt
Van Gastel-Bisterbosch
Gazelle
Gebroeders Bakker
Metaalrecycling
Geerlings
De Gelderlander
Gelderland Events
Gelders Dagblad
Gelderse Taxi Centrale
Van Gelder & Zonen
Gelderse Papiergroep
Gelpa Verpakkingen
Van Gend & Loos
Generale Bank
General Electric
Geo & Hydro Milieu
Geové
Gerritsen Bouw
Getronics*
Geveke Groep
GIBA
Gibo Groep
GiersbersGroep
Gilde Investments
Ginaf
Gioma Group
GIPA
Global Acces
Glock
GNEM
Golff
GOM
Gom Schoonhouden
Goossens Wonen en
Slapen
Goudsmit
De Graaf Contracting
Granny’s
Graydon
Great Universal Stores
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De Greenenbrink
Grenswisselkantoren
De Groene Weg
Groenwoudt
Grondbank MiddenGelderland
Grontmij*
G-Star
Gsus Sindustries
GTI*
Gümüs
GVM

H
Habeco
Habitat
Van Haeften
Hagen
Hagens Events
Hago Nederland
Haindl
Halder
Halfords
Hanco ATM Systems
Hans Anders*
Hans Smits
Hans Textiel
De Harense Smid
Harting-Bank Arnhem
Van Harten
Harvex Projects
Hatéma
Hatraco
Havinga
Hazeland
Hazeleger*
HBG*
HBM
HCG*
HDB Groep
Hectas Groep
Hegeman
Hegeman Bouwpartners
Heidemij*
Heijckmann
Heijmans
Heijting
Heineken*
Heinz
Heliflight
Helinet
Helldorfer
Hema
V.Hemmen Lippmann
Hendriks Konstrukties
Hennes & Mauritz
Hermans Groep
Hermans Investments
Hermsen
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Hertel
Hes van Zweden
De Heus
Van den Heuvel
Heveco
Hevex
Hibin
HIJ
Hilton Hotels
HI&T
HMIB*
Hochtief
Hodes
Hoek Loos
T.Hoeré
Hoevers Transport
Holiday Inn
Holland International
Van den Hoogen
Van der Hoogen
De Hoogkamp
Hoogvliet
Hoogwegt International
Horn
Hornbach
House of Shoes
Hout-Brox
HSK Groep
Van Houtum
HPWS
HSF
HSV-Ede
HTM
Hubo
Huisman Elektrotechniek
Humana
Human Interference
Humphrey's
Hunkemöller*
Hupkes
Hutchinson
HWS
Hytruck
Hyva

I
IBM*
IC Company
ICN Relatiegeschenken
IF Technology
Ikea
Ilaco*
ILMO
Imaginarium
Imarco
IMN
IMNB
IMpact Retail

Jaarverslag 2014

Impuls
Inacom Instruments
Indalo
Indivers
Indufil
Industriepark Kleefse
Waard
Indyeco
Info Support
Info Vision Clinics
Infratotaal
ING*
Ing.bureau Arnhem
Ingenium
Initial Varel
Innotiv
Intechno
Intercol
Intergamma
Interim Personnel
International Battery
Group
Internatio Müller*
International Security
Agency
Interpay
Interpolis
Inter Product
Intersport
Intertoys
Intervam*
Intra-Profiel
Intratuin
Invensys
IPC
IPC Plant
IRM Consultants
Italia Leather Wear
ITC Procurement
Ité Groep
ITN Engineering
It’s
ITT
Ivory

J
Jager
De Jager Groep
Jamin
Jansen Recycling
Jansen Totaal Wonen
JAZO
JDS Uniphase Photon.
Jencikova
JHV gaming
Joh.Altena
Jones Clothing
Jongeneel
Josephine & Co
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Jumbo

Kuiper Bouw
Kuwait Petroleum
Kwantum*
Kwik-Fit

K
Kamps
Kamps de Wild
Kantorenhuis
Karwei
De Kat
Katoen Natie Groep
Kawecki-Billiton*
KCS
Kelly
Kema*
Kembo
Kemkens
Kemperman
Kender Thijssen
Kennametal
V.d.Kerk + V.Venrooy
Van Kesteren
Keukenboer
Keygene
KFC (Kentucky Fried
Chicken)
Kien Kleding*
Kijkshop*
Kimberley-Clark
Kinkelder*
Klaassen Vastgoed
Klein Rosendael
KLM Aerocarto
Klockgrossisten I
Norden
Klompé
Knaakland
Knooppunt
Knowaste
Kobold
Kok Ede
Komart
De Komeet
Kom Keukens
Kompier
De Koningh
Koninklijke Maatschappij Hamburger
Konmar
Kookeiland
KookOok
Koperslakkenbloem*
KPMG
KPN*
Kral Superphoto
Kredietbank Nederland
Kreymborg*
Kroese
Kroymans
Kruidvat
De Kruitereij
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L
Labouchère
Laheij
Lalesse
Lamme
Lamme van Hofwegen
Lampe
Landis
Van Lanschot Bankiers
Lantor
L@rix Technology
Group
Lasercentrum Arnhem
Laura Ashley
Laura en Vereniging
Laurus
Leen Bakker
Leisure Investments
Leitz
De Lelie
Leo van Schaijik
Leon Martens
Lepper
Let's do it!
Libertel
Liberty
Lidl
Linea Pharma
Van der Linden Groep
Lion Capital
Lips
Lithos Bouw
LMI
Loeffen
LogicaCMG
Lone Star
LSA Arnhem
Lumi lamp
Lundia
Luteijn Groep
Luxan
Luzac

M
Macintosh*
Mac & Maggie
Maco Hendriks
Macostan
Mactwin Security Syst.
Maessen & Hendriks
Magellan M5
Majoor
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Makro*
Malenstein
Manaus
Mango
Manpower
Mans & Mans
Marca
Marin
Marine Construct
Markan
Marke-Tel
Marktkauf
Marskramer*
Martinair
Matchbank
Maxeda
Maxis
Maxwell Adviesgroep
MBC
McDonald's*
McHil
Media Markt
MediNova
Medline
Medochemie
Medtronic
MeesPierson
Meeús
Megacar
Megapool
Melchemie*
Melkweg Holland
Melles Griot
Meltek
MeMon
Men At Work
Meneba
Menzis
Mercuri Urval
Merkx
Mestpro Nederland
Metal Work Nederland
Meteo Consult
Meteoor
Metro
Meubelfabriek Wageningen
Meyer & Meyer
Microlens
Middelkoop
Mijnssen
Miltra
Minerva
Ming Palace
Misset
Miss Etam
Miss Selfridge
Misti Scheepsreparatie
Mita Nederland
Mitutoyo
MKB Registratie
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Services
Modelec Netwerken
Moerke Beheer
Momenti
Monaco
MoNet
Money Planet
MottMacDonalds
Mousset
MRBI
M&S Mode*
MTSA
Mulckhuyse
Multiland Vastgoed
Multi-Vlaai
Multivloer
Mussé
Mutsaerts-Holland
MW Staalbouw

N
Nacap Nederland
Nagron Steel
NAMA
Naturana
Navanco Groep
NBBS
NBC Groep
NCB
Nebeco
Neckermann
Nedac Sorbo Groep
NederRijn Groep
Ned Interim
Nedlloyd*
Nedstack
Van Neerbos Bouwmarkten
Neproma
Nestlé
New Orleans
NHF
NH Hoteles
R.J.Nieland
De Nieuwe Horizon
Nijenhuis Reisbureau
Nijhuis Alkono
Nijhuis Bouw
Nijland
Nils
Nimax Etiketten
Nimco House of Shoes
NMB-Heller
Nimox Groep
NI-Tel
Noga
Nolthenius/Pannhuyzen
Nomad
Norabouw
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Norske Skog
Nova Engineering
Novap
Novartis*
NRG
NS
Nucletron*
Numico
Nunes Consulting
Group
NUON*
NVM-Makelaars

O
Obervision
OCL
Oil & Vinegar
Olivetti
One Day Cleaning
Oomen
Oost NV
Oosterse Tapijten
Oostnet
Opgenoort
Orange
Orat
Ordina
Ordinateur Beheer
L’Oréal
Ören
OrgaNext Research
Otra
K. Oubaha
Out-Fitz
Ouwering
Overhaghe
Ovix
Owtv

P
PAI
Pall
Pandex
Panflex
Papierfabriek Schut
Paradigit
Parisbas Nederland
Parker Filtration
PBNA
PC International
Pearle Opticiens
Peek & Cloppenburg*
Peelen
Peeze
Peja
Pelikan
Penko
Peppinck
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PERA
Perdigon
Permar
Perplex
Perry Sport*
4Pet Recycling Arnhem
Petroplus
Phanos
Pharr Holland
PHI
Philip Services
Philips*
Phoenix Beheer
Phoenix Megatronica
Phonex Telecom
Piet Kerkhof
Piet Klerkx
Piet Zoomers
Pipoos
Pitch*
Plaatsman Keukens
Planoform
Plant Research Inst.
Plastico
Plato Hout
Playlife
Plein 11
Plieger
Plus
PNO Consultants
Van der Pol
Polak
Polimoon
Pollmann
Polman Groep
Polydesign
Pon
Post Service
Praxis*
Pragmacare
Prénatal*
Preussag
Price Waterh.Coopers
Prijstopper
Primark
Priority Telecom
Prisma Food
Probat
Profimarkt
Profline
Projektro
ProLab-NL
Pronto
ProRail
Provast
PS systems
PTT*
Publex
Pulls
Putman
Pyros
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Q
Queens Moat Houses
Qray

R
RAAD
Rabo*
RAET*
Railion
Raket
Randon
Randstad
Ratelband
RDMS
Realwork
Record
Reed Elsevier
Reerink
Reesink
Regus
Reinbouw
Rejoko
Reklet
Relron
Reparco
Rethmann Plano
Retour Vloer
Rheden Beton
Rheden Steel
Rhederzand
Riche
Riedel
Van 't Riet Beheer
Riggeling Papier
Rijkaart Elektrotechniek
Rijk van de Pol
De Rijn
Rijnconsult
Rijnhotel
Rijn IJssel College
Rijnstaal*
Rijnstate
Rijntechniek
Riksen & Bisselink
Riksen Transport
Rinck Brillen*
Robberts & v.d. Hoogen
Robeco Groep
Robuschi Holland
Roccade
Rodink en Partners
Roes
Roller
Romijnders Arnhem
Roos en Roos
Roozen & Van Hoof
Roscon Holland
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Rosoptics
Rosy's Boetiek
Rothmans
Rothuizen
Rottink
Rottweil
Route Mobiel
RRS
RTP Mactwin
Runners Point
Rupp
Rural/Metro
RVG
RWE Nederland

S
Sacha Shoes
SagEnn
Saint-Gobain
Sanders
Sanders Meubelstad
Sandoz*
Sara Lee
SAS
SAWA
SB Telecom
Scansped Holland
Scapino*
Scents International
Schäfer
Scheer & Foppen
Schenker-BTL
Schimmelpenninck
Schipper Bosch
Schlecker
Schoenenreus
Schoevers Beroepsopleidingen
Scholten
Schoonderbeek
Schuitema
Schuttersveld
Scia
Der Schwarzer Schatten
Score
Screentechniek
Securicor
Selectpack
Selfridges
Selman
Senior Uitzendbureau
SEP*
Serex
Servitex
Shell*
Shoeby
Shoe Traffic
SHR Hot Research
SHV*
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Sicpa
Sidestep
Siebel Juweliers*
Sigma
Slee Buitensport
Sikkens*
Silliker
Sinfox
Sissy-Boy
Sita
Siva-Software
Skala
SKF
Skira
De Slegte
Sligro
Van der Slot
Smit
Smitgroep Arnhem
Smits
Smulders Groep
Snelcore
SNS Bank
SNT
Society Shop
Solar
St.Sonet
Sonnenschein
Sonoco
Spaan
Spar
Sparks
Special Air Services
Speck Pompen
Spectrum
Sperwer Groep
Spikker Specials
Spitman
SRV
SSI Schäfer
Starbucks
Star Job
Start People
Start Uitzendbureau
Stebotax
Steppin' Out
Steps
Sterpolis
The Sting
Stinnes Groep
Stop'n'Steer
Stork*
Studio René
Suitsupply
Sun Capital
Sunsed
Super de Boer
Super Cash
Super Ebbers
Superfos Packaging
Super Markt Arnhem
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Super Photo
Superstore Oriental
Van Swaay
Supervlaai
Swift
2Switch
Switch Automatisering
Sybron Chemie
Symbiose Beheer
Synerlogic
Syntens

T
Tamminga Druk
Tandy
Tango
Tapijtcentr.Nederland
T&A Survey
Taxidirekt
Taxi Holland
T&B Consultants
TBM (Technisch
Bureau Muller)
TBO Material Handling
Tchibo
TCN Property Projects
Tebodin*
Techn.Centr.Keram.Ind.
Tegema Groep
Teijin Twaron
Tekton
Telefication
TeleKabel
Telemail
TeleworX
Telfort
Tempo-Team
Ten Cate
Ter Horst van Geel
Tesla Motors
Texas Pacific
Texplast
TFC
Thieme GrafiMedia
Groep
Thijssen IT
Thomassen*
TIB H.Linthorst
TIE
Timeless Records
Timing
Titan Wood
T-Mobile
TNO
Tooling Holland
TOPAZ
Total
TotalFina Elf
TPG
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Traffic Parking Automation
Trad.House Morellino
Translogistic
Transautel Food
Travelex
Trekpleister
Trelleborg
Trendhopper
TRN Groep
TSN
TNT Ipec
TNT Post Groep
Topfoto Centrale
Tornado
Tourist Development*
Toys'R'Us
Transchemical R'dam*
Trefa
Triple E
Triqua
Tron
TSB-Bescom
TUI
Turmac
TVDM Communicatie
Twee KT

U
Uitzendbureau 65+
UMA
Unica
Uniekaas
Unigro
Unilever
United Services Group
USG
Unique
Upjohn
UPS
USF Benelux
UWV

V
Vada
VAI
Vakwerk Uitzendbureau
Van der Valk
Van Schaijik
Varilux
Varwijk
VBF-Buizen*
VBI
VDV
Vébé van Steijn
Vecctor
Vecotech
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Vedior
VEEN
Veenman
Veer Arnhem
Végé Motoren
Van der Velden Groep
Van deVelden Riolering
VendexKBB*
Vendopolis*
Vergun
Vermetaal
Veromco
Verpa-Senco
Verzekerd Keur
Verzinkerij Dieren
Vestas
Veth
VHG Verzekeringen
Videoland
Vihamij
De Visscher
Vissers Autobedrijven
Vital Scientific
Vitatron
Vitens
Vitesse
De Vleeschmeesters*
VNU*
Vobis
Vodafone
Vögele
Volker Stevin
Volkr Wessels
G.v.Vorselen
VOS Logistics
Vredestein*
De Vries
De Vries Robbé
Vroom & Dreesmann*
VSN
VVV Arnhem Plus
VWU Uitgevers
Vygon Nederland

Wensink
Wensink de Liemers
Wepro Engineering
Wereldhave
WerkTalent
Wernsen Engineering
Wessanen Groep
Wessels Org.Buro
Wesermeijer
Westervoort Beton
West Holland Milieu
Westland Indep.Lab.
Westland/Utrecht
Wibegro
Wibra
Wickes
Wiegerinck
Van Wijnen
Wiijnveen Ede
Willekes
Willems
Wilma
Wim van Dalen
WinnerWay
Wintes-Bosnak
Wisa
Witte Prijzenhal
WIZA
Wizard
WMG
Wolters Kluwer
Wolters Schaberg
Woonboulevard Arnhem
World Trade Center

W

Yacht

Waco
Wagenborg Nedlift
Wag.Exp.Mouterij
Wall City Design
Wal-Mart
Wastora
WebWerk
Weenink
Van der Weerd
Wegener Arcade
WE International
Welling
Wellstar
Welzorg
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X
Xenos
Xytec

Y
Z
Zadelhoff
’t Zand
Zara
ZaZa
Van Zeeland
Zeeman
Zegam Zevenaar
Zegers
Zenon
ZIJ
Van Zijll
ZIUT
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