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DeTweedeKamer is
ontevredenomdat
debox3-belastingop
spaargeldpas in 2022

verdwijnt. Kandatniet eerder?
DeKamerheeft eenpunt.De

kern vanhet kabinetsvoorstel is
dat spaargeldenbij banken voort-
aanwordenafgezonderd van
anderebeleggingenendat die
dan (vrijwel) nietmeerworden
belast.Die gegevenskunnenban-
kennual leveren, duswaaromzo
langwachten?

Er ligt echternoguitzoekwerk.
Zoals kwesties rond staatssteun.
Wiebijvoorbeeldobligaties heeft
of onderhandsgelduitleent, blijft
belastingbetalen volgenshet
hoge tarief inbox 3, terwijl het

kleintjeGroot
Spaartaks

daarbij net zo goedgaat omspa-
ren enniet ombeleggen.Komt
dusdefiscale vrijstelling voor al-
leenbanksparenniet neer op ille-
gale staatssteunaanbanken?

Endan zijn ernog risico’s dat
beleggers vlak voordepeildatum
snel hunaandelen verkopen
enomzetten in spaargeld.Daar
moetnog antimisbruikwetgeving
voor komen.

Die gehate spaartaksblijft nog
wel even.

d
EdGroot

INDUSTRIE

Smelterij Aldel
herleeft door
nieuwe focus
EenAmerikaanse investeerder
blies denoodlijdende alumini-
umsmelterij Aldel twee jaar
geledennieuw leven in.Denieu-
we eigenaar investeerde al een
bedrag vanomgerekend€87mln.
Denieuwe fabriekdraait om
‘recycling,minderCO2-uitstoot
enondersteuning vanhet elek-
triciteitsnet’, zegt directeurChris
McNamee. InvesteerderYork
verwacht dat demarkt behoefte
heeft aan ‘lokaal’ enduurzaam
geproduceerd aluminium.
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E U R O PA

EuropeseRekenkamer
hekelt ‘geld zoekt
project’-praktijk inEU
RiaCats enMathijs Schiffers
Brussel

Brusselmoet eeneindmakenaandege-
woonte van lidstatenomallerlei infrastruc-
turele, onderzoeks- enandereprojectenop
te zetten, louter enalleenomdater geld van-
uit deEuropeseUniebeschikbaar is.Dat stelt
hetNederlandse lid vandeEuropeseReken-
kamerAlexBrenninkmeijernaar aanleiding
vandepresentatie vanhetnieuwste jaar-
verslag vandeorganisatiediewaaktoverde
EU-financiën.

‘Geld-zoekt-project is een van de zwakheden
van het Europese systeem. Zet daar een punt
achter’, verzucht Brenninkmeijer. Volgens
hem zijn de afgelopen jaren in ondermeer
Spanje lucht-enzeehavensmetEU-steungeld
uitgebreid, terwijl daar vanuit demarkt geen
vraag naar was. Zomeren er nog altijd geen
schepenaanindeverbouwdehavensvanCam-
pamento en Augusta en negeren vliegtuigen
Córdoba. ‘Dit lijkenwelwerkgelegenheidspro-
jecten voor de bouw. Dat bezorgtme kippen-
vel’,klaagtBrenninkmeijer.HijwildatBrussel
meer aandacht geeft aan hetmaatschappe-
lijknutvanmetEU-geldbekostigdeplannen.

Alle 28 EU-lidstaten krijgen op papier een
aandeel (‘eennationaleenvelop’geheten) toe-
bedeeld uit de Europese fondsen voor land-
bouw, innovatie en steun voor arme regio’s.
Zij krijgendit geldpas echt als zij bij deEuro-
peseCommissievoorstellenvoordebesteding
ervan hebben ingediend, deze van een stem-
pel van goedkeuring zijn voorzien en zemet
bonnetjes kunnenbewijzendat de projecten
daadwerkelijk zijnuitgevoerd.

Delidstatenstaandusondergrotedrukom
projectaanvragen bij Brussel in te dienen en
kunnenindeverleidingkomendesnoodsmet
flauwekulprojectenaantekomenzetten.Hoe-

wel dit volgens een EU-diplomaat wel steeds
lastigerwordt. ‘Decontrolesgaansteedsbeter.’

OverigenswordterookveelEU-geldgereser-
veerd voorprojectendieniet vandegrondko-
men. Vorig jaar haddende lidstaten eenflink
deel van dat aan hen toebedeelde Europese
steungeld—zo’n€300mrd—nietuitgegeven
binnen de termijn van drie jaar die daarvoor
staat,meldt het jaarverslag. Dat is nogmeer
danin2017, toendetellerop€267,3mrdstond.

Lidstatenmoeten 50% van een project zelf
financieren omde EU-steun overgemaakt te
krijgen.Niet alle landenhebbenzoveelfinan-
ciële armslag.

Vooral inOost-Europaspeeltdatprobleem.
De ‘kwaliteit vande overheid’ in die regio’s is
volgensBrenninkmeijerookdebetaanhetniet
vandegrondkomenvanprojecten.Hij juicht
het toe dat lidstaten, waaronder Nederland,
zich er hard voormaken omhet overmaken
vanEU-geldafhankelijk temakenvanhetna-
leven vandeprincipes vande rechtsstaat.
Nederland vindt dat het niet-opgemaak-

te geldmoet terugvloeien naar de kas van de
lidstaten enwil de termijnwaarin toegekend
geldwordtgedeclareerdbovendienverkorten
naar twee jaar. De Europese Commissie wil
juist een deel van de ongebruiktemiddelen
zelfhoudenennetto-ontvangendelandenzien
weer niets in het verkorten van de declaratie-
termijnen.Dediscussiehierover is eenreden
waaromdeonderhandelingenover eennieu-
weEuropesemeerjarenbegroting (voor2021-
2027)uiterstmoeizaamverlopen.Elkelidstaat
heeft vetorecht.

De Europese Rekenkamer geeft de EU-be-
groting (vorig jaar €156mrd) voor het derde
achtereenvolgendejaareenzogenoemde‘ver-
klaringmet beperking voor de uitgaven’. Dat
is nog geen goedkeuring, want daarvoor zijn
er nog te veel fouten aangetroffen. In de ze-
venhonderdtransactiesdiebijwijzevansteek-
proef zijnonderzocht,washet foutenpercen-
tage 2,6.

Die vastgestelde fouten zaten vooral bij de
verstrekkingvanEU-geldenvoorarmeregio’s
en voor plattelandsontwikkeling. De Reken-
kamer vond ookmeermissers dan de Euro-
peseCommissie énde lidstaten inhuneigen
controle. ‘We zijn hierover in een zeer stevig
gesprekmetdeCommissie.Desystemenmoe-
tenbeter’, aldusBrenninkmeijer.

Nederland vindt dat
het niet-opgemaakte
geld terug moet
vloeien naar de kas
van de lidstaten

ICT-DIENSTEN

CBSenTNOgaan
sameneerlijke
AIontwikkelen
TNOgaatmethetCBSAI-syste-
menontwikkelendie voldoen
aandemocratische eisen van
transparantie en eerlijkheid.De
twee instellingenmoeten volgens
TNO-bestuursvoorzitter Paul de
Kromuitgroeien tot hét loket voor
betrouwbareAI-technologie. CBS
enTNOgaan zich als eerste rich-
tenopenergietransitie, veiligheid,
landbouwende zorg.Ookwillen
ze experimenterenmethet ge-
bruik vanAI voor opsporing van
cybercriminaliteit en fraude.
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2,8%
DeGriekse regeringgaat indeontwerpbegroting
voor volgend jaaruit vaneengroei van2,8%,flink
meerdandeookalniet zuinige2,0%die voordit
jaar indeboekenstaat.Griekenlandgaatdaarmee
lijnrecht in tegende trendvanafzwakkende
verwachtingen indeeurozoneendaarbuiten.De
regeringheeftdebegroting voor2020gisteren
naarhetGriekseparlementgestuurd.
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LUISTER:

HÉT ZAKELIJKE NIEUWSBNR ZAKENDOEN

PRESENTATIE: THOMAS VAN ZIJL
ELKE WERKDAG VAN 12:00 TOT
14:00 EN ALTIJD ON DEMAND

Accountants liggen de laatste tijd behoorlijk on-
der vuur. Hoe denkt de nieuwe CEO van Deloitte
Nederland, Hans Honig, het vertrouwen van het
publiek weer te winnen? Hij komt erover vertellen in
BNR Zakendoen.

Mede mogelijk gemaakt door:

ONDERNEMERSDESKINCLUSIVITEIT

Benut d
e kansen

van elk talent

Mede mogelijk gemaakt door:

Horeca-franchise Happy Tosti wil
vóór 2023 500 mensen met een
arbeidsbeperking aan een betaal-
de baan helpen.

ONDERNEMERSDESK
ELKE DINSDAG
OM 13:15

I N D U S T R I E

AluminiumDelfzijl herleeftdoor fo
Caitlin Stooker
Farmsum

EenAmerikaanse investeerderbliesde
noodlijdendeGroningsealuminium-
smelterij Aldelweer leven in.Denieu-
we fabriekdraait om ‘recycling,minder
CO2-uitstoot, groeneenergie enonder-
steuning vanhet elektriciteitsnet.’

‘Het leekhiereenverlatenoorlogsgebied’,
zegt Karel Oldenburger. De operationeel
manager werkt ruim tien jaar bij de Gro-
ningse aluminiumsmelter en heeft de
veranderingenvandichtbijmeegemaakt.
Twee jaar geleden ging de fabriek failliet,
voordetweedekeer invijf jaar tijd. ‘Depro-
ductie lagstil.Defabriekwasverlaten.Het
wasdoodstil. Een triest gezicht.’
Hoe anders is de aanblik twee jaar la-

ter. Inmiddels is 80% van de capaciteit
vanDamco AluminiumDelfzijl Coöpera-
tie,kortwegAldel,weer ingebruik. Intwee
hallen,beidebijnaeenkilometer lang, lig-
gende304smeltovens.Rijenlang,verzon-
kenindegrondenafgeslotenmetkromme
deksels. Door de kieren is een rode gloed
zichtbaar:hierwordtaluinaardeuitonder
meer Suriname verwerkt tot aluminium.

Eenwerkploegrijdtmeteenkarretje—
eentaptruck—langsdeverschillendelui-
ken en zuigtmet een gietijzeren pijp het
vloeibare aluminiumop. Dit wordt in de
gieterij verderverwerkt.Viadoseerbuisjes
wordtnieuwealuinaardeaanhetsmeltpro-
cestoegevoegd.Psst,psst,klinkthetvoort-
durend.Elkeovenheefteeneigentoevoer.

In hetmidden van de hal is een briesje
voelbaar,maar tussen de ovens loopt de
temperatuurflinkop.Datde smelterij nu
weerdraait, is ‘onbeschrijfelijkmooi’, zegt
Oldenburger. Aldel kende immers roeri-
ge tijden.Maar na het tweevoudige failli-
sement kocht investeringsmaatschappij
YorkCapitalManagementGlobalAdvisors
het bedrijf in oktober 2017 voor €20mln.

Denieuweeigenaar investeertdaarvoor
een bedrag ‘in de richting’ van $100mln,
omgerekend ongeveer €87mln,meldde
een Aldel-woordvoerder in januari nog.
Maar numag de smelterij geen investe-
ringsbedragenmeerdelen.

Die investeringenzijnniet vanzelfspre-
kend. De aluminiummarkt kampt met
overproductieenomvangrijkevoorraden.
Grotealuminiumproducentenkomenuit
China, het Midden-Oosten en Rusland.

OminhetWestentekunnenconcurreren
moetendekosten,vooralvoorelektriciteit
waarvan veel nodig is, laag blijven.Maar
Yorkrichtzich tot2020ophetopkalefate-
ren vande fabriek.
De investeerder verwacht namelijk

dat demarkt behoefte heeft aan ‘lokaal’
en duurzaamgeproduceerd aluminium,
zegt Aldel-directeur ChrisMcNamee (40)
inhetnaastgelegenhoofdkantoor.Detop-
man in zijn jasje en overhemd, in demet
airco uitgeruste vergaderruimte, is een
schril contrast met zijn collega’s in de

De verwachting is
dat het Groningse
Aldel eind dit jaar
op volledige
capaciteit draait

naastgelegen smelterij.
De Australiër staat sinds een jaar aan

het roer. Hij is daarvoor van Londen naar
Groningenverhuisdenrijdtdagelijksnaar
Farmsum,tenzuidoostenvanDelfzijl.Mc-
Namee komt uit de stal van investerings-
maatschappij York en zat eerder al in de
raad van commissarissen vanAldel.
York, met het hoofdkantoor in New

York en kantoren in Hongkong en Lon-
den, heeft een beheerd vermogen van
zo’n$20mrd.Deinvesteerderheeftonder
meer eenbelang indeEindhovense chip-
maker NXP en investeert niet zonder dat
ereenaantrekkelijkrendementtegenover
staat.Yorkzouzichineerste instantieniet
met de operationele leiding van Aldel be-
moeien,maarkondigdevorig jaar tochhet
vertrek aan van toenmalig directeur
Karsten Pronk. Over zijn aantreden zegt
McNamee enkel dat dit ‘het beste was
voorde investering’.

Als het aan de investeerders ligt, doet
het bedrijf straksmeer dan alleen alumi-
nium smelten. ‘Het nieuwe Aldel draait
om recycling,minder CO2-uitstoot, groe-
neenergieenondersteuningvanhetelek-
triciteitsnet’, zegtMcNamee.Tweejaarna
de aankoop, enmiljoenen euro’s verder,
ligt Aldel ‘op schema’.

‘Deverwachtingisdatweeinddit jaarop
volledigecapaciteitdraaien.Dat is125.000
tonaluminiumper jaar.’Het leeuwendeel
van het aluminiumbelandt uiteindelijk
in de automotivesector, waar aluminium
steeds vaker wordt toegepast omdat het
lichtermateriaal is.

Deschwungziterin,wilhijmaarzeggen.
Hetaantalarbeidsplekkenverdubbeldein
anderhalf jaar, naar 350 fte. Voor de pro-
ductie,maar er is ook eenmarketing- en
salesafdelingopgetuigd.Voorhet faillisse-
menthadAldel, toennogeigendomvande
Amerikaanse investeerder Klesch, alleen

ADVERTENTIE

Demarkt heeft behoefte aan ‘lokaal’
geproduceerd aluminium, zegt direc-
teur Chris McNamee (l.) in de fabriek
in Farmsum. SIESEVEENSTRAVOORHETFD

Noble als klant. Ooit wasNoble de groot-
stegrondstoffenhandelaarvanAzië,maar
naeenkritischrapportvandeactivistische
shortseller IcebergResearchginghetberg-
afwaarts.Met desastreuze gevolgen voor
Aldel.Datnooitmeer, lijkthet idee. ‘Inmid-
delshebbenwemeerdantwintigklanten’,
zegtMcNamee.

Vanaf 2020wil de smelterij deCO2-uit-
stoot en het energieverbruik verminde-
ren. Door de productie anders in te rich-
tengebruiktdefabriekminderstroomper
kiloaluminium. ‘EndatscheeltCO2’, zegt
McNamee. Ook ziet hij een grote rol voor
gerecycled aluminium, waarvoorminder
energienodigis.Hijverwachtvoordelange
termijn een hogere prijs voor duurzamer
aluminium.
Tot 2030 kijkt het bedrijf naar het ge-

bruikvan(opgeslagen)CO2alsgrondstof.
En naar het gebruik vanmeer zonne- en
windenergie.McNameeverwachtdatover

tien jaardeproductieafhankelijker is van
elektriciteituitdenatuur.Waaithethard,
dan is er veel stroomuit de windparken
indebuurt, endatdruktdeprijs.Duskan
Aldelmeer stroomafnemenenmeerpro-
duceren.Waaithetminderhard,danpro-
duceert Aldelminder aluminium. ‘Door
flexibel te produceren kunnen we onze
stroomvraag afstemmen. In feite werkt
hetbedrijfalseenvirtuelebatterij’, zegthij.
VolgensMcNamee is het nog te vroeg

omhetrendementopdeinvesteringtebe-
spreken. ‘Het einddoel is het opbouwen
van een duurzaambedrijf. Er zijn op dit
moment geen plannen omhet bedrijf te
verkopen.Wezijn langetermijnbeleggers,
dit is een langetermijninvestering.’

cusopduurzaam
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