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ANTI-MILITARISTIES ONDERZOEKSKOLLEKTIEF 

Utrecht 90190 

Beste mensen, 

N.a.v. jullie vraag over de Philips Machinefabriek en het leveren van 
bepaalde onderdelen voor de produktie van transportbanden voor een 
fabriek van granaatwerpers in Turkije, het vcjgende: 

*Nederlandse. Philips Bedrijven BV 
Machinefabriek Acht 

chtseweg gebouw AK, 5600 MD Eindhoven 
040-783609. 
Maakt professionele en militaire aparatuur. 
Bron: ABC gids• voor handel en industrie. 

Bijgevoegd: kopie uit het kompendium en kranteknipsel. 

*Wat de fabriek in Turkije betreft is het moeilijk zoeken, gezien het ont-
breken van een naam. Ik heb een selektie gemaakt van een aantal fabrieken 
die iets met granaatwerpers to maken zouden kunnen hebben. 

-Makina ve Kimya Endastrisi Kurumu (MKE(K)) 
Adres: Genel MudUrlugu, Tandogan, Ankara 
Dit is de grootste wapenindustrie in Turkije. Ze maken oa kleine wapens, 
munitie, "commercial explosives", mortieren, mijnenlren raketten. 
Midden 1984 hebben ze bij de American General Defence Corporation een order 
gegeven voor "parts, equipment and tooling" voor de produktie van 105 mm 

-munitie. GDC levert aan MKE ook technologie en testfaciliteiten. 
Bron: Jane's Armour & Artillary 1987-88. 
In de International Defence Directory staat dat MKE ook aan de civiele 
sektor levert. 

- Emek Holding AS 
Mesrutiyet Caddesi 2, Kat 9, 06640 Bakanliklar, Ankara. 
Deze maakt "baris filament-wound missile launchers for tactical ground 
forces." 

-Makina Elektrik Kimya Sanayii AS 
Cevizli, Guven Sokak 16, Kartal, Istanbul. 
Aluminium alloy precision parts for defence industry, rocket motor tubes, 
launcher inner tubes, rocket nozzle bodies, rocket closures, rocket 
wings, undersea smoke cartridges. 
Bron: International Defence Directory, 1988. 

AMOK: Dokumentatiecentrum, Spreekuur en Tijdschrift 

Esdoornstr. 14,3551 AJ Utrecht, 030-442122, giro 5567607 



Hiermee hebben jullie in ieder geval wat namen van Turkse fabrieken. 
Er ziin ook een aantal Philips vestigingen in Turkije! 
-Tiirk Philips Ticaret AS 
-Turk Philips Sanayi AS "Philisan" 
-Turk Philips Aydinlatma Sanayi ve Ticaret AS. 
Bron: jaarverslag Philips Gloeilampen. 

Verder voeg ik nog een stukje uit een AMOK artikel bij over de projekten 
die in de Turkse defesie industrie gaande zijn. 

Al met al een hoop versnipperde informatie dus. 
OM een beetje gerichter te kunnen zoeken en zeker gezien de aktualiteit 
van de vraag stel ik voor om een keer een afspraak te maken om er over 
door te praten. 
Mijn voorstel: bel het liefst een keer op een dinsdag naar AMOK om een 
afspraak te maken. 

Groetjes, 
Daan 
namens AMOK. 



Demonstratie tegen levering vliegtuigen, 10 maart 1989 Den Haag. (foto Robbed Bodegra-
ven) 
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Een links orum in de PSP 

Brochure met artikelen over 
o.a. het feminisme van Audi-6e 
van Es. Verder een interview 
over de strategie achter de 
Shell-blokkade, -.een fotore- 
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# en kommerciale giften van zakenrela-
ties van Turkije. 

Als we spreken over de hulp aan de 
arme NAVO-lidstaten is het heel schrij-
nend om te zien dat die armoede in de 
mate van ontwikkeling van de defensie-
industrie wordt uitgedrukt en dat de op-
lossing hier ook wordt gezocht. De 
voorzitter van de propaganda-afdeling 
van het Turkse leger zag de bui al han-
gen en schreef in een artikel dat de out-
wikkeling van de defensie-industrie, de 
ontwikkeling van de industrie in haar ge-
heel tot gevolg zou hebben.(2) De be-
roemde spinoff- theorie dus: als je maar 
genoeg wapens produceert, komen de 
pannen en ander nuttig gerei vanzelf. 
Met welke projekten is de Turkse over-
heid momenteel bezig om tot het produ-
ceren van tandenborstels te komen? 
# De M48 tanks moeten worden gemo-
derniseerd. Dit doet Turkije samen met 
de Westduitse en Amerikaanse overheid. 
# De 40 mm kanonnen kunnen schijn- 

jar ook een stevige beurt gebruiken. 
Hier is het Italiaanse bedrijf "Officine 
Galileo" de gelukkige en mag het optic-
se vuurgeleidingssysteem leveren. 
# De M47 tanks wordt grondig ver-
bouwd. Dit zijn herstel- en genietanks, 
[evens geschikt voor het verwijderen van 
tanks en het leggen van bruggen. 
# De S/P Houwitzer (kanon) wordt ge-
moderniseerd. 
# de M 114 Houwitser, waar de RDM 
een oogje op heeft, moet een groter en 
doeltreffender bereik krijgen. 
# Dan wordt er nog bet een en ander ge-
reviseerd: schepen, vliegtuigen en heli-
kopters. Verder zijn er nog tal van 
toekomstplannen en alsof het nog niet 
genoeg is, zegt de onder-sekretaris van 
Defensie, Ibrahim Tiirkgenci: "We ver-
welkomen elke buitenlandse investering 
of gezamenlijke projekten die ons tech- 

)logies en ekonomies voordeel zullen 
engen" (2). 

Het lijkt erop of Turkije bezig om niet al-
leen het grootste leger van de Europese 
NAVO-landen te hebben, maar dit ook 
nog eens tot op de tanden toe wil bewa-
penen. De andere NAVO-landen helpen 
hier meer en meer aan mee, met als voor-
wendsel om de zuidflank van de NAVO 
te beschermen. Maar jachtvliegtuigen 
worden tegen de Koerden ingezet en de 
"combat vehicles", die met Westerse 
steun worden gebouwd, doen op land 
wat het andere militaire tuig vanuit de 
lucht doet. De NAVO, gaat met andere 
woorden, over lijken, voor handels- en 
militaire belangen. 
Een uitspraak van de president van de 
firma Lockheed, Robert Conley, maakt 
dit wel duidelijk. (Lockheed had een 
kantoor in Turkije geopend om de han-
del met Turkije te versterken). Hij zei: 
"We zien Turkije als een opvallende  

markt voor veel van onze defensie en (? 
MB) kommerciele goederen en service. 
De opening van dit kantoor geeft aan 
dat Lockheed zich zo verbonden voelt 
dat ze van de mogelijkheid gebruik 
maakt en zo mee werkt aan de groei van 
de Turkse industrie" (24). Je hoeft niet 
erg skepties te zijn om bier doorheen te 
kijken en te zien dat het voor Lockheed 
lukratief is om de vele vliegtuigen van 
hun produktielijnen die door landen aan 
Turkije zijn geleverd, zelf te onderhou-
den en voor reserve-onderdelen te zor-
gen. 
Het mag duidelijk zijn dat de firma Kees 
& Co op 1 januari meer heeft geraakt 
dan een aantal NF-5's. 

Martin Broek 

Noten: 

1) De Waarheid, 23-6-1987. 
2) NATO's Sixteen Nations, dec. 1987/ 
jan. 1988. 
3) Jaarboek Vrede en Veiligheid 1985-
1986. 
4) Armex, februari 1989. 
5) Arbeiterkampf Nr.280, 9 maart 1987. 
6) IV Report on the violations of human 

rights in Turkish Koerdistan. 
7) Buitenlanders Bulletin, maart 1987. 
8) Jane's Defence Weekly, 23-?-1988 
9) NATO's Sixteen Nations, juli 1988. 
10) Anti Militaristies Tijdschrift jrg. 1 
Nr. 3 (september 1983). 
11) VVD inbreng begroting defensie 
1989, 20 februari 1989 
12) NRC, 1 maart 1989. 
13) Jane's Defence Weekly, 2 juli 1988. 
14) NRC 
15) La Linga 

16) NATO's Sixteen Nations, oktober 
1987. 
17) Defensiekrant 
18) Defensiekrant, 3 november 1983. 
19) Brief minister van Defensie, nr. 
DMA 88/062/19703. 
20) Jane's Defence Weekly, 4 juni 1988. 
21) Jaarboek Vrede en Veiligheid 1986-
1987. 
22) Jane's Defence Weekly, 30 januari 
1988. 
23) Jane's Defence Weekly, 14 mei 1988. 
24) Jane's Defence Weekly, 20 februari 
1988. 
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Op.  Vierjange leeftijd. i .;'';','"' ---:4  '''• 4, om 'daar wig .,te:gaan." Nee.1_.;.....Het Protest._ dat vooraf was gegaan' diridelijker.dardictig jail.  Wisie ,. :-..! door ten betoging in de Eindhoven- . 
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stain, hoe er binnen de PhiliPS:.......politie:bok binnenierliep het pro-1 
top (onveranderd) worth ge- :',test nistig.--Toeni:lidoeken na af-; 
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investeringen banteerde -bij weer .F;rood aangelopen .buurmariteieCht.

. 

het 'nude -argur6nt,' dat -tveggaan': ,tVierd .geiv-eten.-4 -1)4  - i 
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zijn...;  ".vcoardin wel :enigizi.rd.--Hij 7--zwelhaast - ,T—adembenemende 
sprak van .. 	grooten dramatisch r...14ciiiiiiialirdn de Amerikaanse dojlar,. 
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lips ;;Menieniiin Zuid-Afrika na . '''' den. "De:geboekte •winst was .  ir- 
ons willen lui teren van mening Wil iners .  de .:op den 'na boogste obit ..  
doenverand ren": Maar vooral be- ,,-,,,iloar Philips gerealiseerd, en de con- . 
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riep Van der lagt -iich toch op de -..----iiiiiieniert-elektroniCa: - de ,..givisie: 
afwezigheid van _discriminatie bin- wakryciar, !;Philips - onlangi•;:massa-
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Zuid-Afrika weer aan de orde. Dit De aandeelhouders hocirden het al 
keer was het de werkgroep Kairos _... lemaal tevreden aan - Slechts bij dr 
(christenen tegen Apartheid) die. woorden van Kairos tin consorter 
Philips zo een uur tang aan de tancl,_ _was of en toe een diepe zucht hoor 
voelde. _Voordat het binnen zover . baar en durfde een enkele aandeel 
kwam, hadden verschillende groe- : houder zijn stem te verheffen. „Ali 
peringen buiten, voor de jubileum-" , we zo kritisch bezig zijn. kunnen WI 
haf," de binnenitioinende aandeel- --itialcs -zelfi-aili Aniiterdam gear 
houders al van hun zienswijze pro- • kleurentelevisies • meer verkopen 
beren te overtuigen. Pamfletten omdat er daar een kraker in de ce 
werden uitgereikt en enkele oudere sterft. Maar als we alleen nog aai 
mensen hidden wine kruisen in de aandeelhouders lcunnen verkopen 
lucht met daarop de namen van en- dan zitten we meer met ons divi 
kele kinderen die .de laatste jaren dend', redeneerde een opgescha 
door het Apartheids-bewind het le- ten yuppie. HO' kreeg een donde . ... 	. . 	._ ........_ ... . - 
yen lieten: Mzwandile Miggels rend applaus. 	 1 
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Een zwarte vergadering 

Ook de aandeelhoudersvergadering 
zelf stond voor een belangrijk ge-
deelte in het teken van de be-
moeienis van Philips met het 
Zuid-Afrikaanse 	apartheidsre- 
giem. Nadat de Philips-top had 
plaatsgenomen in een futoristisch 
decor, begon Dr. W. Dekker met 
zijn jaarrede. Vooraf gegaan door 
ruimteachtige beelden en onder-
steund door aanzwellende muziek 
stak Dekker van wal met de ge-
bruikelijke tevredenheid over de 
stijgende omzet en somberheid 
over de te lage winst. Na de 
speech van Dekker was het de 
beurt aan vragenstellers in de 
zaal. Vragen over het Philips be-
leid inzake Zuid-Afrika herinner-
den de aanwezigen opnieuw aan de 
bemoeienis van Philips met het 
apartheids regiem. 

BOYCOT 

De vragen over Zuid-Afrika waren 
afkomstig van leden uit kerkelijke 
kr ing. Dc Nederlandse kerken 
voeren momenteel een aktie on-
der de titel "Steunt uw geld apart-
heid?" en bezochten in dat kader 
ook de Philips Jaarvergadering. In 
verschillende toonaarden spraken 
zr. Albertha te Wierik, Herman 
Bode (ex. FNV) en Bob Gouds-
waard (ex CDA) over de Philips 
steun aan het blanke apartheidsre-
giem. Zo wees zuster Albertha er-
op dat de kerken al in een eerdere 
fase zijn begonnen met het ver-
kopen van aandelen van die be-
drijven die nog zaken met Zuid-
Afrika doen. Bode wees op het 
verzoek van zwarten zelf om te 
komen tot een economische boy-
cot en desinvesteringen in Zuid-
Afrika. Ook gaf hij aan dat kader-
leden van de Industriebond FNV  

werkzaam bij Philips achter de 
aktie van de kerken staan. Hij 
vroeg aan de Philips Top achter de 
tafel op welke wijze het bedrijf 
tegemoet wilde komen aan werk-
nemers die vanuit hun geweten 
niet, of niet langer, aan op-
drachten bestemd voor Zuid-Afri-
ka willen werken. De kerken maar 
ook vele anderen organisaties 
doen een dringend beroep op 
Philips om zich uit Zuid-Afrika 
terug te trekken en leveranties te 
staken. 
Het antwoord van de Raad van 
Bestuur bij monde van Dr. Dekker 
was dat ook Philips zich zorgen 
maakt over de ontwikkelingen in 
Zuid-Afrika. Maar, zo hield 
Dekker de aandeelhouders voor, 
het behoud van de werkgelegen-
heid van de 3000 merendeels 
zwarte werknemers weerhoudt de 
onderneming ervan de deuren 
voorgoed te sluiten. 
Een dergelijk antwoord klinkt mo-
gelijk zeer sociaal maar van de 
andere kant ook zeer wrang als we 
bedanken dat Philips de afgelopen 
jaren op rigoreuze wijze duizende 
arbeidsplaatsen heeft weggesan-
neerd. 

GEWETENSNOOD 

Het ziet er naar uit dat ook 
Philips in toenemende mate met 
werknemers gekonfronteerd zal 
worden die niet aan opdrachten 
voor Zuid-Afrika willen werken. 
Voor werknemers is het echter 
Lang niet altijd duidelijk dat ze 
aan leveringen bestemd voor Zuid-
Afrika werken. Een voorbeeld 
daarvan is een werknemer werk-
zaam op de soft-ware ontwikkel 
afdeling van I&E in Eindhoven. Bij 
de nieuwjaarstoespraak en door  

vragen in de afdelingsvergadering 
kwam hij erachter dat er door 
hem wordt gewerkt aan appara-
tuur die uiteindelijk ook bestemd 
is voor de Nationale Philips Orga 
nisatie in Zuid-Afrika. Door vra-
gen van de OR. werd duidelijk dat 
het gaat om een aantal te ieveren 
apparaten maar ook om de op-
leiding van Zuid-Afrikanen in het 
Philips Opleidingcentrum. 
De OR. van I&E stuitte per toeval 
op gegevens over leveringen van 
computer-apparatuur aan Zuid-
Afrika. 
De preciese omvang en aard van 
de te leveren apparatuur is nog 
niet bekent. Wat wel duidelijk is 
dat Philips vergelijkbare appara-
tuur heeft geleverd aan het Natio-
nal Lucht en Ruimtevaart labora-
torium (NLR). De apparatuur 
wordt daar o.a. gebruikt voor ver-
werking van testvlucht gegevens 
van zowel civiele als militaire vli-
egtuigen. Per toeval wordt nu dui-
delijk dat dergelijke apparatuur nu 
wordt geleverd aan Zuid-Afrika. 
Het is hierbij allerminst zeker dat 
het ook daar niet wordt gebruikt 
voor militaire toepassing of b.v. 
het registreren van zwarte "terro-
risten". 

NIEUW KANTOOR 

Hoewel Philips op verschillende 
manieren wordt gekonfronteerd 
met afkeurende geluiden over 
haar aanwezigheid in Zuid-Afrika 
ziet het er niet naar uit dat het 
zich daar ook maar lets van aan-
trekt. Dit in tegenstelling tot bij-
voorbeeld het Amerikaanse bedrijf 
ATT, wat de betrekkingen met 
Zuid-Afrika heeft verbroken. 
Enkele maanden nadat de Philips-
top de protesten tegen de aanwe-
zigheid van het bedrijf vol begrip 
aanhoorde laat het bedrijf weten 
dat het een nieuw kantoor in Zuid-
Afrika zal betrekken. Dwars tegen 
alle protesten in voelt het bedrijf 
zich blijkbaar zo machtig en sterk 
dat ze deze beslissing rustig kan 
nemen. Hoewel Philips zelf 
spreekt van een desinvestering 
(het zou gaan om een kleinere 
kantoorruimte dan de huidige) 
lijkt deze stap een regelrechte 
provokatie aan de antie apartheids 
aktivisten in diverse landen. 
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Philips blijft zakelijk over Zuid-Afrika 
• e. A.rott. 
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pliek. C. Groenenduk, woordvoetdir 
van Kairos/Pax Christi (beide organisa-
ties hebben „protestaandelen" in Phi-
lips) had kort tevoren de Philips-top-
man gevraagd wat zijn concern nog in 
Zuid-Afrika te zoeken heeft. 

De reactie van Van der Klugt „Wij 
blijven in Zuid-Afrika omdat het geen 
enkele zin heeft om weg te gaan. Leden 
van de Zuidafrikaanse oppositie en vak-
bonden vragen ons juist om te blijven. 
Wij zorgen voor onze duizenden mensen 
daar en beschermen hen. Wij zijn dan 
weliswaar geen ideeele instelling, maar 
wel een fatsoenWke firma". 

In zijn antwoord haalde Van der 
Klugt ook nog uit naar een aantal 
rikaanse bedrijven die Zuid- 	)ln 
middels wel de rug hebben toAefgrei' d. 
„Het is nauwelijks te zien dat 
zijn: de activiteiten gaan door, het geld 
komt gewoon binnen. Ik ken bedrijven 

Links dr W. Dekker en rechts C. J. van der Klugt. Op de achtergrond de aandeelhouders. Foto ANP 

tilt de VerentgaeStaten die nu betere —tom door 	spekt met Engelse termen en 

VK Van onze verslaggever 
HANS HORSTEN7-10-2i 

EINDHOVEN --- Mijnheer Van 
ier Sanden, de eigenaar van een 
;chapenfokbedrijf heeft al zijn 
geld belegd in Philips-aandelen en 
Lien plaatsje gevonden links naast 
het podium in de Jubileumhal in 
Eindhoven. Dam' zijn de top-func-
tionarissen van het electronica-
:oncern samengepakt. 

Links en rechts van deze kleine beleg-
:er werd woensdagmiddag met spandoe-
ten gedemonstreerd tegen de aanwezig-
ieid van Philips in Zuid-Afrika en de rol 
lie het bedrijf zou spelen in de interna-
ionale wapenindustrie. 

Van der Sanden verzocht dr W. Dek-
cer, de voorzitter van de algemene aan-
leelhoudersvergadering om het woord 
iadat de stile protest-omgang een einde 
iad gekregen. 

Eerst was er een compliment voor de 
lemonstranten. „Die jongelui hebben 
rich keurig gedragen", aldus Van der 
;widen. Daarna stak hij van wal. „Door 
le ervaringen uit de oorlogsjaren (Van 
ier Sanden onderstreept deze medede-
Ling door naar de onderscheiding op zijn 
rever te wijzen) kan ik er niet op tegen 
zijn dat Philips zich met waPenproZuc-
de bezighoudt (Idateren# ayplaiis). Dat 
is Miter lets anders clan illegale 
leveringen (stilte in de zaal). Het is ge-
bleken dat in de Golf-oorlog gebruik 
wordt gemaakt van Philips-onderdelen. 
[lc verzoek de heren mij te garanderen 
dat dit niet meer gebeurt. Als Philips 
aandeeLhouder moet ik mijn familie en 
kennissen recht in de ogen kunnen kij--
ken." (Ongemalckelijk gekuch in de 
zaal.) 

Philips-president C. van der Klugt 
draaide niet om de hete brij heen. „Er 
vinden bij ons dagelijk duizenden trans-
acties plaats. Dan kan er wel eens iets 
doorheen slippen. Het is echter niet ons 
beleid om de wet te overtreden. Als dat 
al eens gebeurt dan is het een vergis-gine  

Op even zakelijke wijze diende de 
voorzitter van de Raad van Bestuur van 
Philips zijn criticasters inzake het Zuid-
Afrika-beleid van het concern van re- 

=ken doen dan twee jaar geleden", al-
dus Van der Klugt. 

Van der Klugts „pep-talk" over de 
toekomst van Philips sloeg vooral aan bij 
de aandeelhouders die niet naar de ver-
gadering in Eindhoven waren gekomen 
om zich het hoofd te breken over clik, 
ethiek van het ondernemen. Volgens de 
president-directeur van Philips zal het 
bedrijf op termijn minimal op een ver-
dubbeling van het huidige rendement 
(de nettowinst in 1986 was ruim 1 mil-
jard gulden) aankoersen. 

Daarnaast veel verbaal machtsver- 

geklaag over de „vrije val van de dollar" 
en de ,japanse orkaan". Van der Klugt 
legde de 2019 aandeelhouders in de Ju-
bileumhal uit waarom de multinational 
over de hele linie verzakelijkt en her-
structureert ,,Het gaat om een nieuwe 
slagorde. De divisies moeten elk hun 
eigen wapens smeden. In elk vakgebied 
waar we activiteiten ontplooien moeten 
we bij de vijf grootsten van de wereld 
horen. Anders worden we afhankelijk 
van anderen en dat mag nooit gebeuren. 
Geen enkele divisie bij Philips mag op 
termijn nog verlies maken", aldus Van 
der Klugt. 

Is 
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Grote interesse voor 
produkten van Philips 

k. 	ik No 4 ' 	urr.'t4r 

in China, 
laren star 

ClIttiere, 414erVIslonapparatuur 
ei1,9 	en. vow' een totals 

490.4D 609 rrIlloan 

COODSICSall zijn ook 

jrnowMow ortlippere- " 
tepikkIng tot  

dens per jaarinsAIn 	 14,1nciobilng Van fa- divers van aard.Zo Pttl;f:i,'4, 	
n voor k0.4001,r? !in 191,0' lips aileron actletJn 0791ti.r.,,kutcornpritosom 

%salons]. soototontole-'1,AMinctintat snot Philips eon joint 
communIcatle, inscllsolte*vemae• contrect Met de Southern 
systomon, mast-an ravel. ti-1,41116,04/41110 134144 Inalmaring ;; 

ny 01 Ina Yost hat straw 
apperstuur,aloktro-itoo,i.i monyan'oenunentilke Pfeil/den. 
ditch. appatotuur 	'st.1:•,;21ter female met de Radio and 	, 
lichting. 	 i=Television Industrial Corporation 

fleljlog ends Chine Electronics 
In de sectorengericht op de 	Wood end Export Corporation,  
menten-elektronica le recent een , een joint venture gestoten van 
aantal belangrijke oontracton var. • een Win) modern, eudiofebriek In 
kregen. Het goat hierbij om een 'Belling." 	' 
breed produktenpekket 	NewEerdsr Olt jeer opende phigps eon 
rent188141181711 t. 	 • 

De Philips-actIvItelten In cm 
Volksrepubliek China 
de laatstejaren ultg 
tot eon omit van iinlge-

' honderden mfiloonlin 

I 	I • 

• De rondleiding begon met een welkomstspeech van dr. Dekker, gefiankeerd 
door Vidiwall. 
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Philips, uw partner. 

Vice-president C. J. van der Klugt: 

Belangen Volksrepubliek 
en Philips lopen parallel 

y Dr. Dekker bewondert het gebor-
duurde gobelin, waarop de Chinese 
Muur zich door de heuvels kronkelt. 
Het gobelin is een geschenk van de 
Chinese Volksrepubliek aan Philips. 
.Achter het gobelin stoat de Chinese 
premier Zhao Ziyang. Voor het doek 
zal nog eon passende pleats binnen 
Philips worden gerocht. 

Tijdens de lunch in het Philips Ontvangstcentrum sprak 
vice-president C. J. van der Klugt de belangrijke minis-
teriele delegatie van de Volksrepubliek, minus premier 
Zhao Ziyang, die eerder naar Den Haag was vertrokken, in 
warme bewoordingen toe: „U bent bekend als goede 
onderhandelaars, en dat proberen wij ook te zijn. Zaken-
mensen over het gehele wereld verstaan en respecteren 
elkaar. Dat is een feit. Eveneens een feit is het, dat zake-
lijke relaties vaak hand in hand gaan met vriendschappe-
lijke banden. Wij van Philips vinden het belangrijk, dat wij 
fiat alleen met u zaken doen, maar ook met u vrienden 
zijn." 
Van der Klugt zei in zijn speech, dot de 
belangen van de Volksrepubliek en 
Philips parallel lopen. 
„Uw land is geinteresseerd in de 
meest modorne technologie. Wij, die 
sinds lang in het Verre Oosten actief 
zijn op de markt, zijn verheugd die 
technologie te kunnen aanbieden. U 
hebt vandaag verschillende soorten 
en voorbeelden van dew hoogwaar-
dige technologic, kunnen zien. 

Interesse 
Philips is eon onderneming, die op ve-
la terwinen van onderzoek bezig, is. 
Uw land heed interosse getoond in 
onze produkten en wij zijn verheugd 
daarop een antwoord to kunnen ge-
ven. Ovengens zijn wij Been onbeken-
den in uw land. Al vanal het midden 
van do tares valtig lever& Philips aan 
1,1N 1111111 1110111S1. 110 appar 0 trarr. 
0,1111111S de levering van emeriti pro-
dukten aan uw land alsmaar uitge-
braid. Tegelijkortijd mochten wij u 
technische ondersteuning geven. Ve-
le van onze produktdivisies zijn thans 
actief op vele ter reinon in uw land. 

Groei  
En de contacten groeien nog steeds. 
Het atgelopen jaar warden bij voor-
beeld contracten getekend op het ge-
bied van samenwerking van de mo-
biele radio, teleprinters, analytische  

apparatuur en ijskasten. Dit jaar op het 
gebied van LaserVision en kleurente-
levisie. 

De samenwerking goat verder. Thans 
gaan we joint-ventures aan. Dat is een 
goede zaak, voor de Volksrepubliek 
en voor Philips. Het beat 'Keen maar 
zien hoe breed de samenwerking tus-
sen ons is. Wij, van ooze kant zoeken 
gaan kortlopende, maar een langduri-
ge robotic, in het voordeel van ons bol-
der toekomst," aldus Van der Klugt. 

Vice-president Van der Klugt hood zijn 
gasten eon pocket memo aan, waarop 
do doelstelling van Philips nog eons 
op de band waren gezet. 

13!li 011 

Plaatsvorvangond minister-president 
Tian Jiyun van do Volksrepubliek 

antwourdde de hoer Van dur Klugt 
tijdens een kort dankwoord — dat ook 
hij blij was met het bezoek aan Neder-
land en speciaal aan Philips. De Volks-
republiek is blij met de relatie met Phi-
lips. Wij zouden best nog wet longer 
wilier) blijven, als Philips boreid is de 
prijzen (nog) maar to verlagen." De 
delegatie van de Volksrepubliek China 
blijkt daarmee het predikaat "goede 
onderhandelaars" niet voor niets to 
hebben gekregen. 

Vervolg van pagina 1 

Na het welkomstwoord van 
dr. W. Dekker, president van 
Philips, warden de hoge gas-
ten rondgeleid langs de ten-
toongestelde produkten van 
Philips: beeld en geluid in de 
Helikonzael, andere produk-
ten van all. produktdivisies in 
de Zonnewilzer. Bij ledere pre-
sentatie waren voldoende 
medewerkers uit de divisies 
aanwezig om het gezelschap 
de nodige tekst en uitleg te 
geven. 

In de hal van het Philips Ontvangst. 
centrum waren lilies ingericht, wear 
de glisten tijdens het tentoonstellings-
bezook even konden pauzeren. Het ge-
hole gebeuren had iets van een prole 
overdekte markt met produkten, 
schrihelijko en mondelinge informatie 
en aan Inbormeel circuit. wearin men 
elkaar Informeerde over wederzljdse 
belangen. 
Nederlandse en Chinese journalisten 
deden ondortussen hun work zo good 
en kwaad als but kon. De televisieca-
mera's van de Chinese teams lieten 
hun lenzen lenge de produkten en de 
gasten draaien. De NOS zorgde raid-
dels enige statements" voor eon 
stukje televisiejournaal, dal dinedaga-
vond ward uitgezonden. 
Intussen toonden de Chinese gasten 
prole belangstelling voor de presenta- 

ties. Eon van de gasten list zich ontval. 
len: „Wat maakt Philips loch veal, dal 
wij kunnen gebruiken." 
Dr. Dekker bracht om ongeveer 11.00 
uur premier Zhao Ziyang near Eindho-
ven Airport, waarna zij semen de te-
rugrele near Den Haag aanvaardden. 
De rest van de Chinese delegatie word 
nog veal over de Philipsprodukten 
verteld door onder anderen vice-pre- 

sident C. J. van der Klugt. die het gast-
heerschap van dr. Dekker overnam. 
Na de lunch, waar vice-president Van 
der Klugt zijn redo birth' (elders in dit 
hummer), vertrok het gezelschap 
weer naar Eindhoven Airport voor de 
terugreis near Den Haag. Het oprui-
men van de ruimten in het Philips Ont-
vangstcentrum kon beginnen. Het 
wachten is MI op het vervolg. 



Akihabara, de wijk in Tokio waar de Japanse elektronikaf a-
brikanten hun produkten testen 

ONDERNEMINGEN BEDRIJFSTAKKEN 
Fr\  z/.1_  

Din 

Philips moat politick niet verwarren met zakendoen' 
Ook op deze laatste zondag in ja-
nuari is Akihabara een gekken-
huis. Akihabara is de bekende 
wijk in Tokio die hoofdzakelijk 
bestaat uit een concentratie van 
winkels waar huisboudelijke ap-
paraten en vooral beeld- en ge-
luidsapparatuur worden ver-
kocht zoals televisietoestellen, 
videorecorders, beeldplaatspe-
lers en compact-dlsc-apparaten. 

Alle produkten die de Japanse 
fabrikanten op dit gebied beden-
ken, beginnen hun leven hier. 
Soms sterven ze een geruisloze 
dood als de Japanner er geen heil 
in ziet. Als het Item hier echter 
een succes Is, gaat men ervan uit 
dat het ook op de exportmarkten 
een trekker kan worden. 

Betrouwbare schattingen ge-
ven aan dat rond de 4% van de 
verkopen in Japan aan beeld- en 
geluidsapparatuur via de win-
kels in Akihabara gaat. 

Akihabara is ook de wijk waar 
de winkelprijzen van de Japanse 
handel worden bepaald. Hier is 
de prijsconcurrentte op hear he-
vigst. Het anti-dumpingsonder-
zoek dat Philips de KG wit laten 
uitvoeren near compact-discspe-
lers, geeft aan dat het concern 
meent dat Japanse cd-spelers die 
in Europa op de markt komen, ge-
lijk in prijs of zelfs goedkoper 
zijn dan op de Japanse thuis- 

rkl 
ionilgang duet Akilmbara 

op &Cr /Ulidag 1(..1.1 dat het :age-
hely prijsniveau voor cd-spelers 
hit.I ruim under het Nederlandse 
prijspeil ligt. De prijskaartjes go-
von min dot de goedkoopste mo-
dellou vunuf Yen 29.1100 gaan, 

f 390. De grote bulk van 
de ,i1,11:tratvil ligt Op ran niveuu 
van 	tussen 	Yen 33.000 	en 
Yen 50.000, zeg tussen f 425 on 
f tiSt1 De prijzen lupon vender 
door tot yen 70.000 en meer your 
de duurste apparaten. 

Muir bet prijskaartje zegt Met 
alles. De winkels trekken daar 
zonder probfeem nog eens bedra-
gen van Yen 2000 (voor de good-
koopste modellen) tot zelfs 
Yen 12.000 (voor een model van 
Yen 50.000) van at. 

Volgens een overzicht van de 
winkelprijzen waarmee in ja-
nuari door de Nederlandse detail 
list werd geadverteerd, heeft Phi-
lips op de Japanse concurrentie 
een behoorlljke voorsprong. Phi-
lips zit met een aantal gelteerde 
B-merken met de goedkoopste 
modellen tussen f 498 en f 598. 
Bijna alle Japanse merken begin-. 
nen vanaf 1 598, waarbij opvalt 
dar de vergelijkbare modellen 
van de in Nederland vooraan-
staande merken, en vooral van 
Sony, ongeveer twee keer zo duur 
zijn als in Akihabara. 

Uitzonderingen vormen Sharp 
en Mitsubishi, die hun goedkoop-
ste model voor ongeveer dezelfde 
prijs in Nederland weten te krij-
gen als hier in Tokio. Ook de Ko- 

reaanse Samsung is in Nederland 
met f 398 verdacht goedkoop, 
maar die is in Akihabara min-
stens even goedkoop. 

Nu is het niet correct conclusies 
te trekken uit dit soort prijsver-
gelijkingen. In de eerste pleats 
omdat de prijzen in deze wijk on-
geveer 5% lager zijn dan in de 
winkels in de rest van Japan. In 
de tweede plaats omdat de EG in 
het dumpingonderzoek niet naar 
winkelprijzen kijkt maar near de 
prijzen die de fabriek aan tie de-
tai llist berekent. 

De vergelijking maakt het ech-
ter wet aannemetijk dat de steen 
des aanstoots van Philips een 
partij cd-spelers van de Japanse 
Sharp is die in Nederland enkele 
maanden geleden is opgedoken. 
Dat is althans de mening van 
functionarissen van de Japanse 
Matsu- 
shita, in de wereld van de consu-
mentenelektronika de grootste 
tegenspeler van Philips met mer-
ken als Panasonic, Technics en 
JVC. 

Het gaat hier om een partij van 

near schatting 20.000 apparaten 
die In Dultsland op de plank ble-
ven liggen en in Nederland in 
handen zijn van een aantal prijs-
stunters. In sommige winkels 
gaan zij zelfs voor 1 349 over de 
toonbank. Als rekening wordt ge-
houden met de hefting van nu 
16,5% die de EG op ingevoerde cd-
spelers legt plus de btw, dun is 
het volgens Matsushita hider-
dead zeer dubleus dat hier vol-
gens de geldende afspraken 
wordt gewerkt. 

Functionarissen van Sony in 
Tokio verklaren dat Sony Philips 
volledig in het gelijk stelt als 
Eindhoven probeert hier peal en 
perk aan to stellen. Sony deelt de 
woede van Philips over de actie 
van Sharp in Nederland volledlg. 

Het is niet de eerste keer dat de 
cd-speler het middelpunt is van 
een handelsconflict tussen de EG 
en Japan. Het apparaat was al 
v66r de introductie omstreden. 
De speler was ook de bron van 
een flinke deuk die de goede ver-
houding van Philips met Sony 
heeft opgelopen. 

Philips stunt weliswaar te bock 
als uitvinder van de lasertechno• 
logic waarop de cd is gebaseerd 
Inlet een naald maar eon laser 
last di' gegevens up de pleats aft 
maar bit de ontwikkeling Van de 
definitieve modellen is eendrach 
lig ::a 	kl met Sully 

Japanners waren dam om 
tier goschokt loon Philips viak 
your de intruductie van do coin-
pact dihl•  ill Ell lop;i de Et; ',LAT 
do inviierreenten voor CD spelor, 
to vi•rdubbelen oil! do 1,:nropos, 
produktie to 

It1/1111 	 Vt.] Ill11)1.• 
ling van It meld word, vourdo Phi-
lips con drast ische prijsverlaging 
(low 111, fil• 	 our 
lien enkele weken lijd v iel hot 
marktaandeel van Sony, loon 
veroil het holangrijkste Japans, 
cd-mirk in Europa, tetog van 
zo'11-40% near nul. 

Volgens Philips was de gelijk-
tijdigheid van beide maatregolen 
(het optrekken van de invoer-
rechten en de prijsverlaging) 
slechts Coeval. Door doorbraken 
in het design, in het gebruik van 
componenten en in het produktie-
proces kon er een nieuwe genera. 
tie cd-spelers op de markt komen 
met meer snufjes tegen een lagere 
prijs. Tijd dus om de oude model-
len op to ruimen. Daarmee was 
volgens de Nederlandse vertegen• 
woordigers van Sony en Panaso-
nic het in felte Philips die de 
prijsval voor dit produkt op gang 
heeft gebracht. 

Of het onderzoek dat Philips nu 
door de EG laat instellen, veel re-
sultaat zal hebben, wordt in Ja-
pan betwijfeld. Zoals vice-presi-
dent Harada van Matsushita zegt: 
'It is time that Philips stops con-
fusing politics with doing busi-
ness. 

E. W. M. de Boer 



 

Ft 

   

ONDERNEMINGEN BEDRIJFSTAKKEN 
	

Do 

Japanse topadviseurs begeleiden Philips in Japan 

In de vier hoogste verdiepingen van 
het Shuwa Shtngawa gebouw in To-
kio is het Japanse hoofdkantoor van 
Philips gehuisvest. Vanuit zijn !ca-
mel- op de negende verdieping, met 
uitzicht op het centrale kantoor van 
concurrent Sony, Leidt H. Th. Hoks-
bergen het gevecht voor het Neder-
landse concern in Japan. 

Voor ondernemingen die ambi-
ties koesteren om wereldwijd 
economisch oorlog te voeren, is  
het verkrijgen van een meetel-
lende posit ie op do Japanse 
nui rkt eon must. 

Wie er niet in slaagt in Japan 
zelf volwaardig nice to doen, zal 
het ook elders op de wereldmarkt 
moeilijk hebben om zich to hand-
haven. Wie in Japan slaagt. be-
w ijst dat or toot tent goducht re-
kening moet worden gehouden, 
waa r ook for wereld. Slagen in 
Japan Levert erkenning up. 

Ilet niot opzoeken van die 
inarkt, hoe 1;mm-111)1k-cord en 
moeilijk toegankelijk die ook 
rouge 	betekent dot jr vroeg 
ul laat op achierstarai wordt go-
.•, i (111111 111 . ./:11).111.W11111.1iiTentl.11 

1),/l • 	over/et. (-Ike Iwo- 1,J 
or, en /illicit je niet bun concur- 
eht iek racht 	einifrontercii 	el) 

niarktataideleil verwerven ook 
je denkt eon solide positie in 

to nemen op andere ma rkten, 
waaronder de eigen thuismarkt. 

Overwegingen die ook voor 
Philips gelden. Philips is geen 
nieuwkomer in Japan. U it het be-
gin van de jaren vijftig stamt een 
samenwerkingsverband met Mat-
sushita your elektronische corn-
ponenten under de naam MEC. 
Met een reeks andere bedrijven is 
en wordt samengewerkt zoals 
met Sony (vow' compact discs), 
JVC (voor VIIS-vicleorecorclers), 
met Pioneer, met Kyocera (kera-
mische materialen), met Nippon 
Steel en met Nippon Chemicon. 

V our Philips vormt Marantz Ja-
pan Incorporated (MJI), waarin 
voor 50% wordt geparticipeerd, 
het grote trekpaard voor consu-
mentenelektronika. Ook het 
chipsbedrijf Signetics en Poly-
gram voor platen, banden en cd's 
zijn actief op de Japanse markt. 
In een onlangs gestarte activiteit 
Philips Language Learning 
wordt voor 95% deelgenomen. 

Een grote verscheidenheid aan 
losse activiteiten, die tezamen 
echler geen representatief gezicht 
bepalen van het wereldwijde Phi-
lips-concern. Scheerapparaten en 
koffiezetmachines bepalen nog 
steeds dat gezicht, blijkt uit na-
vraag bij de grote Japanse effec-
tenhuiren, zoals klompen, molens 
et tulpen het nationale gezicht 
van Nederland in Japan vormen. 

Henk Th. Hoksbergen, alge-
meen-directeur van Philips in Ja-
pan, heeft van de raad van be- 

stuur te Eindhoven in 1984/85 tot 
taak meegekregen om voor Phi-
lips een eigen gezicht te creeren in 
Japan. Een 'industrial company', 
met eigen research en ontwikke-
ling, produktie, verkoop en ser-
vice. Hij bezit 25 jaar Japan-erva-
ring, aanvankelijk opgedaan bij 
Lindeteves-Jacoberg en sinds 
1978 in dienst van Philips. 

In den gesprek te Tokio zegt 
Hoksbergen dat het in de eerste 
plaats gaat om 'master of your 
own identity'. Dat vraagt een 
lange adem. Dat zal deels met ei-
gen in Japan gegenereerde mid-
delen kunnen worden bereikt, 
maar dat vraagt ook extra con-
cernmiddelen, vooral als de op-
bouw en expansie gepaard gaat 
met acquisitie en overname van 
bestaande bedrijven en het aan-
goon van nieuwe joint ventures. 
'We hebben hier nu 2.700 man in 
dienst bij Philips, Marantz en 
onze joint ventures, MEC niet 
meegerekend'. 

Naast de in Japan ingevoerde  

merknaam Marantz; voor hifi-
produkten, wil Hoksbergen de ei-
gen naam van Philips introduce-
ren voor nieuwe produkten in de 
sfeer van consumentenelektro-
nika, zoals digitate audioproduk-
ten. De eigen naam van Philips is 
nodig ter ondersteuning van het 
beoogde corporate image in Ja-
pan. Dat speelt voor consumen-
tenelektronika veel sterker dan 
voor professionele produkten. 
Als adviseur treedt op het recta-
mebureau Hakuhodo-Lintas. 

De Japanse markt is voor Phi-
lips een must, voor het testen van 
produkten. 'Wij zijn klaar om 
met digitate audiotape-recorders 
(DAT) uit te komen. Over het tijd-
stip van introductie in Japan is 
nog geen beslissing genomen', zo 
reageert Hoksbergen op het felt 
dat alle grote Japanse concurren-
ten inmiddels wel DAT-recorders 
in het elektronikacentrum Aki-
habara te Tokio verkopen voor 
rond Yen 200.000 per stuk. 

Het maken van een redelijke 
winst op afzet in Japan is onder-
geschikt gemaakt aan de test-
doelstelling. 'We maken overi-
gens op onze binnenlandse Ja-
panse omzet van f 1 mrd voor al le 
concerndeelnemingen wel dege-
lijk winst'. Hoeveel wil hij met 
kwijt. 'Het streven is er op ge-
richt om onze omzetten in de ja-
ren tot 1990 te verdrievoialigen, 
hoewel dat niet voor alle deelne-
mingen geldt', zo zegt Hoksber-
gen verder. Daarbij last hij de 
omzet en de winst die in de joint 
vent LI IV NIFC worden helia a I ,1 
buiten beset no.ving. 

Hoksberg n ziet overigens lion 
welijks mogelijkheden um it Ja• 
pan to expanderen via overilanie 
vaii bestaaiide heilrijveti .1.:1 
nieii we! regelinatig 
[mar tap. 	 0:1.14. an 
noodlijdende bedrijven We zijn 
niet bij machte die met het in Ja • 
pan beschikbare apparaat te sa-
neren. We zoeken naar kleinere 
gespecialiseerde toeleveranciers, 
die niet in staat zijn door de Yen-' 
opwaardering mee te gaan in de 
internationalisatie van het Ja-
panse bedrijfsleven. 

Om te kunnen bereiken wat 
• Philips in Japan voor ogen staat 
is vorig jaar een 'advisory board' 
gecreeerd. Hierin zitten vier pro-
minente Japanners: Nobuya Ha-
gura (president The Dai-Ichi Kan-
gyo Bank Ltd, de grootste bank 
ter wereld); Takuma Yamamoto 
(president Fujitsu Ltd, de lei-
dende Japanse computerindus-
trie); Tonau Osatake (professor 
emeritus University of Tokyo) en 
Nobuyuki Nakashima (oud-am-
bassadeur van Japan in Neder-
land). 

Op de vier terreinen financie-
ring, industrie, technologie en po-
litiek informeren zij Philips over 
de situatie en de mogelijkheden 
in Japan. ledere twee maanden 
komen zij naar het hoofdkantoor 
van Philips in Tokio. Hoksbergen 
toont zich daarover zeer enthou-
siast en zegt er een bewijs van er-
kenning van Japanse zijde in te 
zien voor de serieuze bedoelingen 
van Philips in Japan. 

Hoksbergen zegt in de tweede 
helft van het lopende jaar zijn 
meerjarenplannen rond to heb - 
ben en deze dan voor te leggen 
aan de raad van bestuur in Eind-
hoven. 

D. Kuin 
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Bedrijfsleven heeft weinig 
profijt van SDI-onderzoek 

Van onze verslaggever 
DEN HAAG — Het Nederlandse be-

drijfsleven heeft tot nu toe nauwelijks 
geprofiteerd van het onderzoek voor 
het Stategisch Defensie Initiatief (SDI). 
Aileen Hollandse Signaal ontving als 
onderaannemer van het Amerikaanse 
bedrijf RCA een opdracht, waarvoor 
het SDI-bureau tachtigduizend gulden 
uittrok. Hollandse Signaal onderzoekt 
de noodzaak van verdediging tegen bal-
listische raketten voor de kortere of 
stand. 

Dat is van belang in verband met een 
mogelijk ruimteschild voor West-Euro-
pa in aansluiting op het Amerikaanse 
SDI-project. De opdracht aan Hollandse 
Signaal wordt gemeld in een brief aan de 
Tweede Kamer, van de regering over 
SDI. Daarin wordt een tussenstand ge-
geven over SDI. Het kabinet geeft nog 
geen oordeel over de installatie van SDI, 
dat kan pas na afronding van de onder-
zoeken, aldus de brief. 

In oktober 1985 besloot de regering 
zeif niet mee te doen aan het SDI-onder-
zoek, maar deelname over te laten aan 
het Nederlandse bedrijfsleven. Daar is 
dus slechts een contract uit voortgeko-
men. In de brief aan de Tweede Kamer 
schrijven de ministers Van den Broek 
van Buitenlandse Zaken en Van Eeke-
len van Defensie het „niet onwaar-
schijnlijk te achten" dat het SDI-onder-
zoek uiteindelijk niet een ruimteschild 
zal opleveren dat het hele Amerikaanse 
en eventueel Westeuropese grondge-
bied zal beschermen, maar opties voor 
minder vergaande defensiesystemen, 
die de dreiging tegen raketsilo's en com-
mandocentra kunnen verminderen. 

Elke optie moet aan drie voorwaarden 
voldoen: een betere grondsiag bieden 
voor het afschrikken van agressie, de 
strategische stabiliteit vergroten en de 
veiligheid van de VS en zijn bondgeno-
ten versterken. Als tot invoering van 
het SDI-ruimteschild wordt besloten zal 
dat waarschijnijk in fasen gebeuren, al-
dus de brief. 

In tegenstelling tot een allesomvat-
tend ruimteschild zal een beperkt sys-
teem volgens de bewindslieden de be- 

ac 4-Po. 

staande afschrikking niet sterk veran-
deren. Het huidige stelsel, gebaseerd op 
afschrikking door strategische atoomra-
ketten, worth er door versterkt. 

De Adviesraad Vrede en Veiligheid 
sprak zich vorige week uit tegen yen 
Europees ruimteschild, maar voor een 
versterking van de luchtverdediging 
vanaf de grond. Het kabinet neemt Been 
standpunt in over een Europese versie 
van SDI, maar beperkt zich toch de me-
dedeling dat na verwijdering van • de 
Russische korte- en middellange-af-
standsraketten de dreiging tegen West-
Europa zal afnemen. 

Onlangs nam de VS een geslaagde 
proef met een onderscheppingsraket 
gen een Lance-raket met een korte:tc-
tieradius. De kans dat een verdedigitig 
tegen een kortere afstandsraketten 
— van belang voor Europa — mog4lljk 
wordt, is mede als gevolg van deze proef 
toegenomen, aldus de ministers. Vol-
gens hen hebben de veel bekritiseerde 
proeven met atoomwapens en röntgen-
laserwapens slechts indirect te maken 
met SDI. Ze zijn slechts nodig om-het 
effect van de strafing te meten op-de 
SDI-apparatuur, aldus Van den Broek 
en Van Eekpliv" - 	 , 
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0 	COMPUTERS IS 
D 	E MET UW 

ZAAK GROEIEN. 
In een bed rijf (Jar grocit, 	ook de 

informaticstroom. Die groei m• 	gevangen kun-
nen warden. Een leasecomputer-s eem van 1131. 
houdt diva rekening mee. 

Dat kunt u altijd uitbreiden of very• een, 
kortom afstemmen op de capaciteit 
waar u behoefte aan kelt. Goed om II 
(C waters. 	IBL. Europa's meest tlexibele 

computerlease-ortanisatie. 
iNIERNAHOML OROMPAGE &LEASING 

liavinckstacte, Prof .1.11 Bavinckluan 5, 1185 a Annielveen. 
tom 020-43 45 91. • 

AMSTERDAM — De top 25 automatIserIngsbedrIlven in 
Europa hebben In 1986 samen een omzetgroei gerealiseerd 
van 29 procent, aldus het jaarlIjkse onderzoek van het 
Amerikaanse blad Datamatlon. Hoewel nog steeds verult 
de grootste In Europa, verloor IBM een flunk deel van de 
markt, met name In Dululand en Frankrlik. 

I I  

Europese markt in 
1986 fors gegroeid 

Computable I 	I 

gcn hun omzet slechts in gennge 
mate groden: Mannesmann Kienzle 

De male Europese markt had in 
1986 Cell oinvang van 70 miljard 
dollar, waarvan de 25 grootste be-
drijven 44,5 miljard voor hun reke-
ning namen. De omzetgroei was 
voornamelijk to danken aan de afzet 
van minicomputers, personal com-
puters en coinmunicalie-appara-
tuun de mainframe-markt liet 
slechts een geringe groei zien, aldus 
Datamation. 
De waardevermindering van de dol-
tat is vats vote invlued op de cijfent. 
Zelfs het entge bedrijf dat een am-
/dilating registreerde gemeten in de 

t 	munteenheid, Ericsson, reali- 
le in dollars gerekend nog een 

De Europese mut van 
IBM groeide met 21 procent, althans 
in dollars. Dit cijfer verbergi echter 
de tegenvallende resultaten van het 
concern. Het marktaandeel van 
IBM viel vorig jaar terug van 39 
procent in 1984 en 1985 naar 35,3 
procent. In West-Duitsland, IBM's 
groutsie markt in Europa, lisp de 
oiniet icing met 13 procent, terwijI 
de Duitse markt met 17 procent 
grueide. In Frankrijk, nummer twee 
tour IBM. daatde de (mud met bij-
na negen procent. Ook in Nederland 
draaide IBM Met goed, de omzet 
daalde vorig jaar met ruim 8 pro-
cent. 

Tegenstelling 
De resultaten van IBM in Europa 
vorig jaar sicken scbril af tegen de 
cijfers van 1985, men IBM voor de 
grootste Europese landen nog een 
tweecijferig groeipercentage kon no-
wren. Voor Nederland was dat cijfer 
26 procent. Het sanded van Europa 
- 15 688,7 miljoen dollar - in de 
totaalointet van IBM groeide echter 
van 28 procent in 1985 tot 32 pro- 

in 1986. Volgens Datamation 
weerspiegeling van de nog slech-

'ere resultaten op de thuismarkt van 
IBM. 
Maar in tegenstelling tot IBM ging 
het de meeste Europese bedrijven 
your de wind. Het verachil met IBM 
blijti echter cnorm. Nurnmer twee 
up de lijst is Siemens, met een omzet 
van 3860,6 dollar en een omzet sta-
ging van 14,5 proem (de groeiper-
ceniages van de Europese bedrijven 
zijn gerekend in de geldeenheid van 
het land van vest iging, in dollars zou 
het percentage een factor 1,5 tot 8 
huger komen te Iiggen). 
Met een oinzetdaling van 9 procent 
is Ericsson het cnige Europese be-
driji dat zijn omzet zag dalen in 
1986.f Drie Europese bedrijven za- 

nwd. 
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(2,6 procent), Philips (4,9 procent) 
en BASF (7,6 procent). 
Betere resultaten boekte het Britse 
leasing-bedrijf Atlantic Computer. 
Atlantic zag vorig jaar zijn omzei 
met nagenoeg 50 procent groeien, 
terwijl het bedrijf het jaar daarvoor 
ook al een force omzetgroei (94,4 
procent) haalde. De groei is volgens 
Datamation voornamelijk le dan-
ken aan een tuenaine vun het aantal 
leases van IBM 3090 mainframes. 

Minicomputers 
De Europese joint-venture van Xe-
rox, Rank Xerox, kwam in 1985 niet 
in de top 25 voor. Maar na een 
omzetstijging van 48 procent be-
landde het in Groot-Brittannie ge-
vestiscle bedrijf in 1986 op de eenen-
twintigste 
Met 83,6 procent grueidc de mud 
van de Noorse minicomputerfabri-
kant Norsk Data het snelst. Ook 
Norsk Data kwam in 1985 niet in de 

van de rechtbank te Almelo, 
edaan In een geschll 

lift In een nleuw vonnls 
Ing-programma 

de software 
echtmatlge 

ng 
ort 

der One noon in zo'n ko• tijd 
zijn ontwikkeld alt Ru • n aanvoer-
de. De deskundige h t bij zijn on-
derzoek gebruik g aakt van de zo-
genuenide con o-methodc. De 
kritick van T 	to op deze methode 
was voor d • echter echter niet van 
doorslat. ende aard. 
Ook s e de raadsman dat het het 
progr ma Trader One bij de edge 
die 	van Robijn ten tijde van de 

onstratie van het financiele pak-
et nog niet klaar was en in feite nog 

op tekentafel stond'. Hij ward hier-
in gesteund dour een document, 
waarin twee Belgen, Prof. Vanden-
berge en Prof. Desehoolmeester, on-
der de vlag van het tnstituut your 
informatica en recht van dc Vrije 
Universiteit aanvoerden, dat het 
program= Trader One old 'vol-
gens het bockje' tot stand is geko-
men, maar daarentegen 'quick and 
dirty'. 
Dc Alrnelose rnagistraat kon zich 
niet voorstellen dat een commercie-
le onderneming your prafessioneel 
gebruik een computerprogramma 
aanschaft dui nog niet operationeel 
is, ondanks de suggestie van dc VU.  

top 25 your muar nu bekleeill men 
de drieentwintigste plaats. Het sue-
ces van het Noorse bedrijf is, aldus 
Datamation, grotendeels te danken 
aan de gezonde markt voor mini-
computers in Europa. Daar heelt 
niet alleen Norsk Data van geproft-
teerd, maar ook bijvoorbeeld Data 
General. Na in 1985 van de Ws' te 
zijn verdwenen is men weer terug in 
het overzicht van 1986. TerwijI in 
1986 de resullaten vim Data General 
wercldwijd gezien tegenvallen (een 
verlies van 26.8 miljoen dollar) vet,  
hewn de zaken in Europa met een 
omzetstijging van 31 procent een 
stuk beter. 
Ook de andere Amerikaanse bedrij-
yen in de top 25 behaalden vorig 
jaar goede reshaten. Digital Equip-
ment (nummer drie) had wederom 
een goed jaar en Hewlett-Packard 
zag zijn omzet evencens behoorlijk 

1 

Aan dit alles wordt door de rechter 
een aantal bijkomende omstandig-
heden tocgevoegd. De fund' nele 
en technische ontwerpen va rader 
One ontbreken, cr zijn gee 	ntwer- 
pen van) analyses. Rob kan dus 
Been 	ontwikkeling • umentatie 
produceren. Tevens tjO onverkorl 
overeind swat d• een systeembe-
heerder met k• is van IMEX-II 
van SHC naar obijn isovergeswpt. 
De Rotterd se advocaat van SHC, 
Mr. la 	, concludeerde ten pro- 
cesse 	Robijn Been nieuwe feiten 
hee 	ngedragen, die toewijzing 
v 	e vorderingen zou rechtvaardi- 

Dc rechier heeft hem gelijk ge-
even. Robijn beheer heeft tegen de 

beide uitsprakcn in kart girding hu-
ger beroup aangetekend, lenvijI SHC 
een schadevergoedingsprocedure 
voor de bodemrechter voorbereidt. 

Mr. V. A. De Potts 

grocien. Goede resuluden ouk your 
Apple - 42 procent omzetgroei, 
mode dank zij de vraag naar Macin-
tosh personal ccomputers - en voor 
Wang (34 procent). De overigen 
rriccSlen, 11C1 met een wal bgleheulet- 
nee percentage deem 	' 
Het enige bedrijf waarvoor seen 
groeipercentages atilt to geven is het 
nit Sperry en Burroughs ontstane 
Unisys. Zou men echter de omzei 
van Sperry en Burroughs in 1985 
bijelkaar optellen (2144 miljoen dol-
lar) en vergelijken met de omzet van 
Unisys in 1986 (2263 miljoen dol-
lar) korai men uit op een &cringe 
groei: 5,5 procent. 
Datamation signale.ert een tocname 
van bet aantal overnames en samen-
werkingsverbanden in Europa. Sie-
mens en BASF voegden hun plug-
compatibele mainframe-activiteiten 
samen in Compares Information 
Systems. 	Olivetti 	verwierl 
Triumph-Adler en Bull verstevigde 
de banden met Honeywell en Nee. 
Ericsson werkt samen met Dec your 
de levering van systemen voor ban-
ken. 
Een ander belangrijk onderwerp in 
1986 was Unix, aldus Datamation. 
De meeste Europese bedrijven kwa-
men met nieuwe systemen of brach-
ten voor het eerst Unix-produkten 
op de markt. Verder was ook de 
markt voor microcomputers in be-
weging. Het aandeel van IBM kwam 
onder druk u swan. De fabrikan ten 
van PC-klonen, Olivetti en het Brit-
se Amstrad hadden meer succes. 
Maar vooral Siemens en Compaq 
scoorden Bid door respectievelijk 
65 en ISO procent meer pc's te ver-
kopen dan het jaar daarvoor. 
De landen de Datamation in het 
ondereock haft betrukken JIM Bel-
gie, Denemarken, Finland, Frank-
rijk, Griekenland, Groot-Bnuannie, 
Iceland, Italia, kat atenbuns. Nenet-
land, Noorwegen;Yonugal, Spanje, -4v 
West-Duitsland en Zweden. De om-
zetcijfers hebben betrekking op aBe 
automatiseringsapparatuur, so fiwa-
re en computerdiensiverlening. De 
dicers zijn ontscrekend naar dollars 
opbasis van OECD-koersen en men 
haft de cijfell aangepau 11.11 bet 
kaleuderiaar 1986. 
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Robijn Beheer, dat inmmiddels van 
advocaat is gewisseld, heeft appel 
aangetekend tegen de eerste 
spraak, maar heeft daarnaast ook 
nog in kart getting geprobeerd de 
executic van het cerste vonnis te 
voorkomen. Robijn's raadsman, 
Prot Mr. Spoor, betoogde onder 
meer dat SHC en de zijnen gecn 
auteursrechthebbenden op het 
IMEX II-pakket zijn en dat de voor-
riming de exemplaren van Trader 
One af te geven zich niet verdraagt 
met het karakter van een kort ge-
ding. Beide stellingen wcrden v 
worpen. Daarnaast probeerde S 	r 
de zaak op authorileit te besle' ten. 
Hij patch: in de rechtszaal 	twee 
confreres nogal zwaar uit our cell 
tweetal rapporten to fo 	eren. 

Rapporten 
Allereerst rapp eerde de Techni-
sche Univers it Twente dat cr ver- 
schillende 	nicken zijn om auto- 
matiscri 	projecten qua tijdsduur 
te beou den. SHC had namelijk in 
het v leden een autornatiserings-
des, • ndige litters berekencn dat Tra- 

Rece bank blijft bij eerder standpunt: 

'Tra r One' Iijkt te 
veel op C's Imex-II 
ALMELO — De VIce-pres 
die 11 junl 1987 ultspraak hee 
tussen twee softwareleveranclers, 

menIng dat het commodity-
'Trader One' van Roblin Beheer geplag 
betreft. Het computerprogramma Is een 
nabootslng van 'Imex-11' van SHC Software 
Company. DIt Is de kern van een nleuw vonnls 
gedIng. 

mg. med 

ET VOORDEELVAN • 
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FNV: Philips Philips sponsort 
*TV-kanaal, van Pinochet 

2- L - r- 2)- 
Van onze redactie buitenland 	Brazilie, Uruguay en Paraguay. 

Hoeveel geld Philips in het TV-
kanaal stopt heeft de afvaardiging 
niet weten to achterhalen, wel dat 
het contract tussen de multinational 
en kanaal 7 in ieder geval voor een 
jaar is afgesloten. 

De FNV-delegatie concludeert dat 
het in de bezochte landen met de 
vakbondsrechten droevig gesteld is. 
Bij multinationals — waaronder Ne-
derlandse bedrijven als Philips, Uni-
lever en Hunter Douglas — krijgt de 
Zuidamerikaanse vakbeweging geen 
poot aan de grond. Vakbondsbe-
stuurders worden buiten de deur 
gehouden, vakbondsfaciliteiten zijn 
taboe en stakers moeten hun actie 
later bezuren met ontslag. 

Bij veel Nederlandse.  multinatio-
nals is sprake van onderbetaling. 
„Wij zullen de Philips-top hier (in 
Nederland -red.) wijzen op dit toch 
wel heel merkwaardige verschil van 
opvatting binnen het concern. Hier 
houden ze de vakbondsrechten hoog 
maar in Latijns-Amerika treedt dat-
zelfde Philips de vakbondsrechten 
met voeten" aldus voorzitter Lubbi 

Volgens de FNV sponsort Philips 
het TV-station van de Chileense 
dictator Pinochet. De Neder-
landse multinational steekt geld 
in kanaal 7, een van de belang-
rijkste spreekbuizen van het re-
gime, in ruil voor een grote TV-
spot met het beeldmerk van Phi-
lips groot in beeld na de Chileen-
se nieuwsuitzending. Tot deze 
ontdekking is een FNV-delegatie 
gekomen die afgelopen drie we-
ken een bezoek bracht aan vier 
Zuidamerikaanse landen. 

„Dat multinationals als Philips het 
regimes als dat van Pinochet niet 
moeilijk maken was ons bekend, 
maar dat Philips het regerings-TV-
\ation van Chili sponsort en daar-
iee dit gehate regime actief steunt 

en in feite actief politiek bedrijft is 
ook voor ons verbijsterend nieuws." 
Dit was het commentaar van FNV-
secretaris Van Eekert die de delega-
tie leidde bij haar bezoek aan Chili, 

van de Voedingsbond FNV, een van 
de leden van de delegatie. 

`Onzin' 
De FNV en de aangesloten bonden 

gaan niet alleen de top van de bedrij-
ven als Unilever en Philips op hun 
verantwoordelijkheid aanspreken, 
ook willen zij de werknemers bij de 
Nederlandse vestigingen via onder 
meer uitgebreide voorlichting be-
wust maken van de wantoestanden 
in de Zuidamerikaanse bedrijven. 
Daarnaast wil de FNV de steun aan 
de Latijns-Amerikaanse -fakbeweging 
— vooral in de vorm van scholing —
gaan uitbreiden. 

Een woordvoerder van Philips 
noemde de beschuldigingen van de 
FNV-delegatie „onzin". Hij zei dat 
Philips in Chili opereert in een open 
economie waar net zulke concurren-
tie is als in Europa. Dat betekent dat 
er reclame gemaakt moet worden, 
waarbij- de Chileense TV de meest 
effectieve weg is. „Van sponsoring van 
wie dan ook is geen sprake", aldus de 
woordvoerder van Philips. 
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Philips met Talwanezen 
in nieuwe chipfabriek 
Taiwan Semiconductor Manufactu-
ring Co. (TSMC) heeft een plan ge-
lanceerd om in Taiwan een tweede 
chipfabriek to bouwen, die maat-
werkchips vervaardigt. Met de 
bouw van de nieuwe fabriek, inclu-
sief ontwerp-tekeningen en onder-
zoek naar benodigde apparatuur, 
is een bedrag gemoeid van $ 220 
min. 

Voor het nieuwe project, dat 
FAB II wordt genoemd, zal een fa-
briek worden gebouwd in het we-
tenschappelijke park dat ligt in 
Hsinchu, in de buurt van de hui-
dige TSMC-activiteiten. De fa-
briek moet voor het einde van 1989 
gaan draaien. 

Taiwan Semiconductor Manufac-
turing Co. is een joint venture van 
Philips NV, dat voor 27,5% deel-
neemt, de Taiwanese overheid, die 
goed is voor een participatie van 
48,3% en een aantal lokale Taiwa-
nese ondernemingen, waaronder 
Formosa Plastics Corp. Met de 
deelname in TSMC wil de Taiwa-
nese overheid ruggesteun geven 
aan de vaak kleinere chipfabrikan-
ten in het land. 

Het is de bedoeling dat de  

nieuwe fabriek veel schoner en ef-
ficienter chips gaat vervaardigen, 
dan de fabriek die er op dit mo-
ment al staat. Volgens directeur 
C. W. M Koot van Philips is dit bij 
de huidige technologieontwikke-
ling van groot belang — chips wor-
den steeds kleiner en dus erg ge-
voelig voor 'vuil'. 

TSMC maakt klantspecifieke 
chips. Deze chips-op-maat heten of-
ficicel application specified inte-
grated circuits — ASIC. Zij worden 
doorgaans gemaakt in slechts 
kleine series (ongeveer 50.000). De 
ontwerpen voor deze chips worden 
door de klanten (fabrikanten van 
apparaten waarin chips verwerkt 
worden) aangeleverd. TSMC pro-
duceert a lleen en ontwerpt dus 
niet. 

Het Taiwanese bedrijf produ-
ceert deze chips op zogenoemde 
'wafers'. Dit zijn schijven silicum, 
het basismateriaal voor micro-
elektronische chips. De wafers 
worden gemaakt door middel van 
een matrijs waarmee micro-elek-
tronische schakelingen op de sili-
cumschijven kunnen worden aan-
gebracht. 
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Weekoverzicht effectenbeurzen 
Wall Street viol vorige week iets terug na het bereiken van an recordstand. Toch denken veel 
handelaren dat het nog mogelijk is dat de Dow Jones-index voor industriele bedrijven voor het 
nieuwe jaar op 2.000 komt. Hoewel het met Belgie cconomisch niet indrukwekkend gut haft de 
beurs van Brunel de hoop dat de toekomst roonleuriger worth; ale prelude daarop werd era top 
gehaald. 
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Philips .beekt 
"ontwildielingshlip" 
Zes jaar heat Philips met de vestiging 
Stadskanaal particuliere „ontwikkelingshulp" 
bedreven. Het concern draait echter zo matig 
dat dit soort sociaal gedrag niet langer 
getolereerd wordt door een raad van bestuur 
die getergd wordt door teruglopende 
winstcijfers. 

Nedr,' •*I is voor Philips al 
mee. 	10 jut een zorgen- 
kind. .._.cen moment in deze 
periode haft het bruto rende-
ment op de activiteiten in het 
moederland op, laat stun bo, 
yen, het wereldwijd concern-
eijfer gelegen. 
Het is dais een uitvloeisel van 
het ambitieuze decentralisatie-
programme dat het Eindho-
vense bedrijf in de jaren vijftig 
voerde. Passend in de na-oor-
logse herindustrialisatie zette 
Philips in tat van regio's vesti-
gingen op. In het noorden wa- 

ten Stadskanaal en Drach-
ten daarin de zwaarste kernen. 
De top lag ongeveer in 1970. 
Stadskanaal telde toen ruins 
3.500 Philipsarbeiders. 
Maar de wereld was aan her 
veranderen, ook de Philipswe-
reld. Het concern richfte de 
blik in toenemende mate op de 
rest van de aardkloot om te 
produceren. En daarmee 
kwam men terecht in leaden 
waar de lonen een (reale wa-
ren van de snel stijgeude ',clo-
ning= in Nederland. Tan de 
zwart-wit beeldbuiza ultsuer- 

Lien Len gunste van de kleuren-
buisen vonden de investerin• 
gen dan ook niet langer in Ne-
derland plaats. Stadskrinaal 
bleef op kleine schaal zwart-
wit buizen maken terwiji Phi-
lips swear investeerde in 
enorme units in Brazilit en 
Taiwan waar een economy of 
scales gehaald kon worden -
semen met een veel hoger aan-
tal produktieve uren per jaar 
- die vernietigend was soot 
een veatiging als Stadskanaal. 
Philips trimde de verliesla-
trade vestigingen (Stadska-
naal ging van 3.500 near 1.250 
werknemers in 1986) raved 
mogelijk maar durfde Loch 
nooit echt de voile consequen-
tie te trekken; vanuit een vaag 
soon nationale sociale bewo-
genheid bleef men in Stadska-
naal accepteren dat sinds 1980 
op de produktie van zwart-wit 
buizen bijna 1120 miljoea ver-
lies werd geleden. 
Inmiddels is Philips echter zo 
duidelijk in problemen geko-
men dat er niet Langer pleats is 
voor dit soon licidadigheid. 
Er dreigt helemaal niets te-
recht te komen van de met veel 
fanfare door de vorige Phi-
lips-topman dr. Wisse Dekker 
voor 1991 - de 100ste ver-
jaardag van het bedrijf - 
aangekondigde doelstelling: 3 
tot 349% netto winst over een 
omzet van f85 miljard. Het 
bedrijf kent momenta' een 
duidelijk kwakkelend finan-
cial klimaat waarbij over 
1986 het resultut Oink lager 
komt te liggen in vergelijking 
met ten jaar order, toen op 
/60 miljard omzet 1,7% netto 

winst werd geboekt. 
Cinder de nieuwe topman Cor 
van der Klugt is een clod ge-
nutakt aan de toch zelfs coder 
het bestuur van Dekker nog 
levende terughoudendheid bij 
het volledig wegsnijden van 
verlieslatende activiteiten in 
het eigen land. lords Van der 
Klugt ardor met rigoureuze 
hand de sector consumentene-
lektronika weer winstgevend 
maakte, zal hij nu de directie 
van Philips Nederland ver-
plichten orde op zaken te stel-
len. 
Al mar dan 10 jaar liggen de 
bruto rendementen van de Ne-
derlandse Philipsactiviteiten 
ver bencden het wereldgemid-
del& in het concern. (Zie gra-
lick.) In 1986 komt het be-
drijtsresultaat in Nederland 
uit op ongeveer 1,59s van bet-
kveringsniveau. Het volume 
van elle leveranties vanuit Ne-
derlandse Philipabedrijven - 
naar binnen- en buitenlandse 
markten plus leveranties aan 
Philipsbedrijven elders - list 
dit jut zo'n 69s boven dat in 
1985. Door de gedaalde dol-
larkoers neemt de geldomzet 
echter maar met 1% toe en 
dolt het rendement. 

Werknemers van Philips Stadskanaal Pakten de kantine wear hen wad medeeedeeld dal het 
bedr(if zal warden gesloten 

hivalis* atm' g geen 
won& ldel 
Na de succesvolle privatise:Ina 
in 19114 van de Britse telefoon-
maauchappij British Telecom 
blijken Met elk gebruikers le 
juiehen over de dlenstverle-
ning vane  dit voormalige 
staatsbedrijf. Tweederde van 
de grote Britse bedrijven zegt 
dat de dienstverlening van BT 
nauwelijks is veranderd 
zelfs skchter is geword 
Algemeen werd ve cht dat 
de geprivatiree 	telefoon* 
maatschappr ' de concurren-
tiestrijd let Mercury Com-
munications de klanten beter 
zoo gaan bedienen. Uit een 
onderzoek blijkt dat 379 van 
de bedrijven inderdaad ten 
verbetering haft gecon- 

verlening. Van de 237. 
mensen die nu nog blj BT w 
ken zullen er de komende twee 

jaar 5.000 tot 6.000 per 
jaar verdwijnen. 
Het overgaan van staatsbe-
drijven near het particuliere 
bait blijft de Britten boeien. 
Ook het verspreiden van de 
aandelen van British Gas, de 
grooftte privatise:Mg nit 4!  

geschiedenis, block eels succes. 

smatskas mektiiim f25 mil-
Uiteindelijk sal, de Britse 

jard wordenaespekt. In de ko-
menda-dria Jeer zal de eigen-
don( van British Airways. 
Vliegtuigniotorenfabrikant 
Rolls Royce en een mutt wa-
terleidingbedrijven over en-
kelt mlljoenen aandeelhou-
ders worden versnIpperd. Op-
brenpt j48 miljard. Vorige 
prIvallseringen dodo al /36 
mUjard in de staining terug-
vloeien. 
Na de Britten liebben ook de 
Fransen kennis gemaakt met 
de privatisering van een over-
heidsbedriff. Het Frame cons-
lomeraat (glas en bouwmate-
ialen) Saint-Gobain sal in 

den komen van ruins an- 
f miljoen Frame onder-der 

thuie • ie semen ruirp 20 mil, 
joen a • len hebben bateld. 
De overig- miljoen aandclen . 
igun no .r nstnutionele en 
buitenlandsa pers. 

s cord van de serviee,'24% 
net 	a verandging, mast. 

sego' dal het, 8f 

t BT aan 
- 

akelin-
1 en 

nst- 

geworden.
an  

or de Intro 

39% in 
Annan op 
Overigens-w 
modernlierIng 
ductie van digital 

n, de glass 
automatise-ring yin de 
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V De recorders 
tweekanaals 

7101/ PM 8272, respoorievelek eon- en 
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Op to beers introduceer de ISE 
op een epode stand produkten 
en systemen voor de fa-
brieksautomatisering. In 0011 
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A. van der Scheer (Hoofdlandengroepen Oostgebieden) 

'Philips en de Sovjet-Unie kunnen 
veel voor elkaar betekenen' 

De 'cot:coal', intencise Seth 
geresultwad in de opening van 
con Philipskarer'or u1 MoSk011 
111 1983 Het kantour telt zes 
inedewei Ours en staid ender 
leiding van de liner J. van 00. 
Deze Philips"'vestiging' heeft 
haat nut inmiddels ruim-
schools bewezen, want lessen 
Philips en de Bunsen zip) er re• 
gelmatlye cantaeun van rowel 

i. coin:m:1.0u als luchnische 
acrd. 
De permanente aanwezigheid 
van Philips in Meskou verge-
makkelijkt bij voorbeeld het 
maken van (lisp' Awl en hot 
yeven van 1 ollow•up .urn til-
dens bezueken yeinaakle al-
spraken. Via de kantoor gaan 
dere WI in Muskou sneller open 
en ook nieuwe muyelekleaden 
warden sneller geidentiliceerd. 
Hot bevestigt bovendien de be-
langstelling van Philips voor 

„Philips en de Sovjet-Unie tonen wederzilds belong-
stetting voor elkaar," vertelt de Neer A. van der 
Scheer, adjunct -directeur Hoofdlandengroepen 
Oostgebieden. „De Soviets zijn in Philips geinteres-
seerd vanwege ons technisch potentieel en onze 
know how; van onze kant is er belangstelling voor 
de omvang van de markt in de Sovjet-Unie. Deze 
wederzijdse belangstelling uit zich al een aantal 
Oren door het foil dat we klanten van elkaar zijn. 
Philips kocht van de Sovjet-Unie grondstotten (pal-
ladium), onderdelen (inagneetringeM en complete 
produkten (koelkasten). De Sovjets kochten van ons 
voornamelijk produkten in de steer van industriele 
elektronica. De laatste tijd is er een wat evenwichti-
ger spreiding in ons verkooppakket: ongeveer een 
ki^ — rt bestaat nu uit I&E produkten, een kwart gaat 

nedische systemen, een kwart naar grate 
apparaten en een kwart near onderdelen 

en diversen," aldus Van der Scheer. 

• thj de opening van do tuntoonstelling in Moskou word unit per soon foromie gegeven. 

De Philips Industrial and 
Electro-acoustic Systems 
Division (I&E) lint op de 
Hannover Messe op nen 
aantal over het beurster-
rein verspreide stands on-
der meer oplossingen zien 
voor problemen die kunnen 
ontstaan op het terrein van 
de fabrieksautomatisering. 
Speciale aandacht kreeg de 
llexibele automatisering in 
ahricageprocessen (com-

puter genitegreerde pro-
duktie). Anders belangrijke 
taken die werden getoond 
waren test- en meetinstru-
menten  en -systemen, mi-
croprocessor ontwikke-
lingssystemen en audio/ 
video-applicaties. 

saticanwurking met de Soviet-
Unie. 
Philips organiseert venter lad, 
Ill ks zo'ir 20 tot 25 symposia en 
serninals Ili de Soviet Unie 
over de meesl releentopende 
onderwerpen. Tijdens dote 
'Holland Promotion' bij voor-
beeld oat er eon symposium 
zijn gowijd aan de nieuwe 'sur-
face mounting device' tochnu-
login. Op 10311 ander seminar zal 
het 'total quality control sys-
tem' van Philips uitvoerig war-
den bolicht. Voider neeml Phi-
lips jaarlijks ook nog aan onge-
veer tien tot tweet( vakbeurzen 

Resullaten 
Van der Scheer: aDe contecten 
leiden ook tot concrete, zij het 
nog bescheiden, resultaten. In 
dit verband spelen ook de door 
secretaris-generael Gorbets- 

sell) gun 	die via Locan 
ad,/ Hell wer 	n controller 
(PG 90001 'work.. 	was. Do- 
ze contioller was r 	old 
nun het Philips Sophula 
net, wear overfteen kwalitei 
data met een Philips P4000-
computer uitgewisseld konden 
warden. 

PM 3320 
Veel aandacht kreeg de geheu-
genoscilloscoop (PM 3320) 
net eon imalugo bandbreedte 
van. 200 MHz on eon vertikale 
resolutie van lien bit. Hut mo-
del beschikt over twee P2-CCD-
registers, waarinee een 'real ti-
me' bemonsteringsfrequentie 
van 250 'mega-samples' per 
seconds worth boreikt look bij 
tweekanaals gebruik). Von he 
scherinoppervluk van 10 1).  
centimeter is 8 bij 10 c  

joy afgekondigde decentralise-
tie•meatregelen een belangrij-
ke rol. Ze zijn homers bedoeld 
om een snellere besluitvaar-
digheid en een grotere doel-
treflendheid tot stand to bran-
gen. Maar dat neemt niet weg 
dat we ook eventuate nage-
tieve consequenties under 
ogen moeten durven zien. De-
centralisatie ken immers ook 
de druk op tenigkoop vergro• 
ten. Philips plait voor eon sys-
teem waarin beide partijen ko-
pen mat hen convenieert. Die 
opstelling heeft tot nu toe im-
mars steeds goad gefunctio-
neerd, in het voordeel van bei-
de partijen." 

tor besteund your signaalweer-
gave, het (wedge godeolle kan 
warden gebruikt vow andere 
inforinatie. 
Ook biedt trot apparaat de mo-

elijkheid berekeningen uit to 
, onder meer vermenig- 

vul 
	

'ek-piek-berekenin- 
gen en b 
	

en van stijg- 
en afvaltijden. 	is doze 
oscilloscoop in staa 
	

hes' 
van 3 115 in le vangen, ze 
gebruikmaking van de 'ratios 
tildbasiusteriden. Voider 
de I'M 3320 laciliteii 
standsbediuning, 	set en 
'roll mode'. 

Registr 
Op 	annover Masse intro- 

de ISE twee nieuwe re-
done din de klassieko X/Y-re-

co6ler (waarop twee variabe-
len tegen elkaar worden uitge- 

De vraag rijst of Philips geinte-
resseerd is ow het kantoor in 
Moskou uit to breiden. 
Van der Scheer: „Het hangt 
ook semen met de vraag hoe 
onze zaken zich zullen ornwik-
kelen, riot alleen kwantitatief, 
maar ook kwalitatief. Wat dat 
laatste betreh, sluiton wij zelfs 
joint ventures niet a priori uit, 
maar we kennon elkaar to kart 
ell Mot good genoog om daar 
nu al serious over to praten. 
Philips wil de kennismaking 
graag via projecten intensive-
ren. Maar pas in een veel later 
stadium kunnen we bekijken 
wat en 61 we verder in de Sov-
jet-Unie kunnen doen." 

• De PM 3320 biodt divers 

A.) on VT-recorder 	aria- 
bele tegen de tijd 	bineren 
voor de prijs 	en instru- 
ment met 	s een van bei- 
de fund 	e PM 8271 is een 
eenk 	s, de PM 8272 een 

naals apparaat, respec-
elijk geschikt voor den-
s en twoepens gebruik. 

de apparatun zits go- 
801 
	

I London cumpro- 
IIIISS011 1710 
	n X/Y en X/T- 

registrant's. Bo 	n zijn de- 
ze precisie-recorder 	end 
op papier met een A3- 
formaat, op transparanten 
op zigzag govouwen papier. De 
gobrinker van de apparaten 
Intuit diverse mugolijkheden, 
zich uitstrekkend van elm high-
speed XJY-registratie op A3-
formaat lot stabiele lange-ter-
mijnregistratie op zigzag-pa-
pier. Beide apparaten komen 
het best tot hun recht in omge-
vingen waerin men to maken 
Hoeft mot diverse vormen van 
registratie. 
ISE monde verder ondor meer 
een nieuwe A3-plotter (PM 
8155), uitgebracht in een loge-
re pi ijsklassen dim de bestaan-
de plotter (PM 8153) en be-
stemd voor algemuen gobruik. 

Pope 

Pope's Dread- en Lampenfa- 

„En ook de Sovjets tonen sinds 
een fear of twee duidelijke be-
langstelling in uitbreiding van 
de handel met het Westen," 
vervolgt Van der Scheer. „Oat 
blijkt bij voorbeeld oil het bit 
dat ze willen loetreden tot 
GATT (General Agreement on 
Tariffs and Trade) en IMF (In-
ternationaal Monetair Fonds), 
maar 66k uit hun beroidheid 
joint ventures mot Westerse 
bedrijven to ontwikkelen. Maar 
hoe dan ook, het is nog steeds 
een foil dat de Sovjet-Unie eon 
van onze kleinste klanten in de 
COMECON (Council for Mutual 
Economic Assistance) is. Hoe 
die relatie in de toekomst er zal 

mogelijkheden. 

derneming van Philips) toonde 
op de Hannover Messe in een 
gezamenlijke stand met Drake I 
kabel de nieuwe coax-3 kabel. 
Doze kabel, 'Slimline' ge-
naamd, is speciaat bestemd 
voor gebruik in kabelnetwer-
ken. Hij is duurzamer, lichter en 
goedkoper dan de bestaande 
kribelsoorton. Venter Montle 
Pope diverse wikkeldraad-toe-
passingen en omspoten pro-
dukten. 

Ve 
conver 

Openings koersen 
Amsterdam voor zoo  

uithen kan mernand voorspel 
len. Maar wij vinden dat 'NW 
Europa en de Sovjet-Unie in 
principe betrekkelijk gemakke 
lijk met elkaar moeten kunnen 
communiceren. Zowel yeogra 
Fisch als cultuur-historisch lig-
gen we immers dicht bij elkaar. 

Integratie 
De mogelijkheden om samen 
zaken to doen zijn duidelijk 
aanwezig. In dit verband zijn 
bij voorbeeld de gesprekken 
belangrijk die Elcoma nu voort 
met het Ministerie van Corn-
municatie in de Sovjet-Unie. 
Het gaat hierbij om de levering 
van know-how voor de 1 °biles-
ge van integrated circuits IIC's) 
en hang eleiders, Het is een van 
de rnoest interessanto projec-
ten omdat het goat over be• 
langrijke componenten voor 
de Inhale consumentenelek-
tronica.indu sine, Vonral de 
IC's zijn strategisch van greet 
belong, omdat ze eon eventue-
le samenwerking op het ge-
bied van consumentenelektro-
nice hopelijk zal vergernakke-
'liken. 

Wat Consumer Electronics be-
troll heelt Philips de Soviet,  
lime de licentie voileend vow 
In: 1.1111,1•011010.1 van 11. 	1,111 

!MIA dv.r ,1.1!1,1 0. 1.0.1..1 
di:A:0/1(110f, Ell E01110 1.1110011 
zijn ook al geruime tijd m or° 
derhandeliny over het door 
Philips veistrekken van tectinw 
sche hulp op dit gebled Het is 
de bedoeling our to begemen 
met de levering van kits vow 
de CD-speler en stop voor slap 
tot integratie to komen. 
In samenhang hiermee hebben 
we trouwens steeds to waken 
met een terugkerend probleem 
bij pogingen ow elan produktie 
op to zetten. De Sovjet-Unie 
goat uit van conceplen die du 
onze niet him Philips is niet In 
staat om ondersteuning to ver-
lenen bij de opzet van een mo-
dome industrie als de produk-
ten en de produktie-technolo-
gie niet op elkaar zijn afge-
stemd. Voorwaarde voor suc-
cos is eon geleideloke, maar zo 
snel mogelijke integratie op 
basis van het Philips-concept. 
Op die manier kunnen we snel 
en doeltreffend helpen. 
Er zijn ook andere produkten 
die zich mogelijk lenen noon sa-
menwerking in de vorm van 
projecten. Voorbeelden dear-
van zijn de VLP, hearing aids en 
dioden. Ook zijn we aan het 
zoeken naar samenwerkings-
moyelijkheden op het gebied 
van de VCR." 

Offerten 
In de steer van direct', leverin-
g°. lieelt Philips op rt. rite 
1110111 vow Tote bedragen ul 
(erten lopen voor medische 
systemen, home computers, 
industrial electronics, kleuren-
beeldbuizen, maar ook sha- 
vers, 	koelkasten 	en 
diepvriezers. Van der Scheer: 
„Natuurlijk willon wit onto om-
zet in de Sovjet-Unie graag var. 
groten. Dat streven zoo gemak-
kelijker zijn als de bestaande 
embargo-bepalingen zouden 
warden versoepeld. Philips 
plait daarvoor en maakt dit 
standpunt ook duidolijk in ge• 
sprekkon net Misters() (eye-
ringen. Wat de resultaten wor-
don, zal do toekomst wet le-
ren," besluit Van dor Scheer. 

nstraties door I&E in Hannover 

%.plo ngen voor problemen 
fabrieks . 	matisering 

beurekoere Phillpeaandelen en 
gewone personeelobllgatles 

• hIllpsaandelen op de boors to 
et ter parse gaan bekend: 



• C.J. Seelen 

• Etalage veil eon radio- en tolevisiowinkel in Beijing. 

• De beer Stanley Van in zijn kantoor in Beijing. 

• Winkolstrast in Booing, godoininoord door eon woof eanbair 
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In de komende 
maandon koint in de 
Chinese Volksrepubliuk 
de produktie van auto-
radio's en portable cas-
setterecorders op gang 
door joint ventures 
MILIdllfl Philips partici-
peed. bit berekent een 
volgende slap op wag 
near een grotere danwe-
zighoid van Philips in 
del land. Bijgaand arti- 

de situatie 
WWII Hi binttinlandso on-
dernerningen in China 
verkeren en geeh een 
indruk van een aantal 
activiteiten van Philips. 

C.J. Seelen (PR China Office): 

'Industriele basis is 
van strategisch belang' 

:13 

Tegen de achterwand van de fabriekshal hangt een 
portret van Mao. Onder zijn blik werken Chinese 
arbeiders gestaag aan de assemblage van radio's. In 
het gangpad duwt een jonge Chinees een bakfiets 
naar voren en laadt de opgestapelde ombouwkas-
ten halverwege af. Aan de montageplaatsen groeit 
het eindprodukt. Hoorbaar wordt dat aan het eind 
van de band getest. Dwars door de ruimte slingert 
zich een spandoek, waarop in Chinese karakters 
gepleit wordt om kwaliteitsbewust to werken. Dit 
beeld biedt een van de produktieruimten van de 
Beijing Radio Factory. In 1985 heeft deze Chinese 
radiofabriek een joint venture gesloten met Philips 
voor de fabricage van portable radio-cassetterecor-
ders. Binnenkort, april/mei, zal -de produktie van 
start gaan. Dit is een van de activiteiten van Philips 
in de Chinese Volksrepubliek, waarvan men goede 
verwachtingen heeft. 

in de Chinese top wit men °co-
nomische hervormingen door-
voeren en een brede indus-
triele en commerciele semen-
working met het buitenland sti-
muleren," zo meant de hoer 
Seelen. 
Tot op heden hebben investe-
ringen vooral betrekking up 
onroerend goed, lichte inclus-
trie on infrastructuur -energie 
en transport. Slechts een klein 
percentage Detroit (pavan-
Ceerde) elektronische indus-
trio. Het risico is dan ook g root: 
de investeringen )open al gauw 
in de miljoenen en hut is Medi-
lijk to overzien op welke termijn 
men daarvan baton meg ver-
wachten. 
Daar komt bij dat de regal- en 
wotgeving in China mug in ont-
wikkeling is en voortdurend 
aangepast wordt. „Elko af-
spreak, elke samonwerking is 
eon continu aftasten en onder-
handelen," aldus de beer 
Seelen. 

Een fundamenteel probleem in 
eon Chinese relatie is hat tier-
werven van voldoende 'vreem• 
de valuta'. De financiele maga-
lijkheden van do regering zijn 
Impend. Duldelljk Is dot China 
goon grote deblleur wit wor- 

den, zoals vela Zuidamerikaan-
se landen. Door de buitenland-
fie industrial° partner to ver-
plichten een deal van de pro-
dukten die in China zijn gala-
briceerd, to exponeren, vet-
krijgt de overheid de noodza-
WO° valuta, nodig voor on-
der andere het ontwikkelen 
van de infrestructuur van het 
land. 

Ondanks ate pogingen tot ver-
nieuwing is zakendoen met 
China door westerse onderne-
mingen .een botsing van twee 
culturen," zoals de hoer Seelun 

Takenpakket 
Wet zoekt Philips in China? Te-
genvraag is: Kan Philips in Chi-
na wegblijven? De beer Seel-
en: .Dal is een dilemma, zeker 
()coon de grote risico's. Ooze 
recente activiteiten tonal aan 
dat we op de laatste vraag een 
negatiet antwoord hebben ge-
goven. Er ligt een lakenpakket 
voor Philips in China. Interes-
sant, maar dit pakkot in to vul-
len met zinvolle en winstge-
vende activiteiten vergt eon 
enorme inspanning. 

Tot nu toe doen we het niet 
gek in China. Wij leveren gere-
de produkten en componenten 
en hebben contracten your 
technische bijstand, het leve-
Fen van fabrieken, enzovoorts. 
In 1986 heeft Philips een lac-
tuunvaarde behaald van circa 
300 miljoen gulden. Wanneer 
we dot ingrijpend willen ver-
proton, kunnen we echter niet 
volstaan met doze mintier van 
werken. Van belang is den het 
opzetten van een industriele 
basis in China, die ens in stain 
stelt met de markt moo to 
groeien. Naast invoer van pro-
dukten, componenten, enzo 
voorts zal Philips geleidelijk 
een industriele basis in China 
dienah op to bouwen. Dal kost 
tijd en inspanning, maar er zijn 
al belangrijke vorderingan go-
maakt," eldus 

Mentaliteit 
Het onlbreekt niet aan goede 
contactor] russen Eindhoven 
ell Belong, De hoer Stanley 
Van. 	Philipsver tegenwoordi- 
ger iii Beijing: „Philips stain 
;Mal 111111k uvcrlulgutl hoot y. 
ieneeid op de strategische hist 
van do Chinese overheid. Dat 

181811111111kilifilli 

'Hoog op 
strategische lijst 
Chinese overheid' 

mei k ik in iiul n cult acien met 
nunisteries. Wit worden regel 
inatig hi) hurl planner be-
n ukken 
Het is 	 mot 
I elevante inoosteries 

en loin shalt:gist:lie 
planner to ICI en kennen. lit dm 
cont.. nvei leg took., wq 

geineen, liappeliike 
langen. III lusil centraal t.pfleide 
OCUI1U11110 alS de Chinos° hub je 
nu 41011111aill du tuestumming 

van de overheid nodig voor het 
ondernemen van welke activi-
teit dan ook. 
Het overheidsbeleid is gericht 
op het aangaan van industriele 
relaties met meer dan den part-
ner. lk ben ervan overtuigd dat 
eon belangrijk doel van de mo-
dernisering van China door 
westerse ondernemingun kan 
worden urtgevoerd. Voor zover 
het activiteiten zijn die op het 
terrain van Philips liggen, zal 
het bedrijf erbij worden be-
trokken." 

Activiteiten 
Olschuuu Pinhps..1 in de puce 
twintig actiet was 111 Chula met 
de verkoop van vournarnelipc 
gloeilampen en radio's via een 
eigen kantoor in Shanghai, 
kwam na de communistische 
machlsovername en de Collo-
rele Revolutie aan vrijwel alto 
theltalve die van Medical Sys-
tems) Philipsactiviteiten, eon 
eind. Pas medio talon zeventig 
dienden zich weer mogelijkhe-
den aan. De overheid gal Coen 
voorrang aan prolessionele 
produkten voor de gezund-
heidszorg on modernisering 
van du indusure. 

In die periods waren do hut& 
ge voorgangers van181E en Mr 
dial Systems pioniers. Dank-
zij die jarenlange relatie heir 
ben beide produktdivisies nu 
een stevige basis in China. l&E 
loved elektronenmicroscopen, 
industritile 	Mntganappars- 
tuur, test- en meetapparaten, 
DO voorbeeld voor het atrega-
len van televistetoestellen bit 
de produktie. Medical Systems 
loved rontgen. en hartbewn-
kingsapparatuur. Voorts is m 
een programme voor het oplei-
den van service monteurs as 
applicatte-training 	woos 
arisen. 

Van moor recent,: datum op1 
de professionele honk tele-
communicatie-activiteiten be. 
langrijk geworden. Zo wordt 
onderhandeld over een licence 
agreement veer PAR% contra. 
les; du Sopho S 100 on de S 
250. De capaciteit bedraagt 
100.000 'linen per fear. 
Daarnaast ondersteun• ',DS de 
lokale assemblage va 	tele- 
printer PACT 220 door de 
Shanghai Telecommunication 
Equipment Factory 1519-la-
brick volgens good Chinees ge 

Cluna en 'ouedu verwaclitin. 
gen' zijn al sinds jaren syno-
nium. bowl eind jaren zeventig, 
begin lading verandetingen 
van het overheidsbeleid resul-
teorden in een grotere open-
heid van het land, hood dat 
cummerciele mugeliikheden 
your buitentandse bedriiven. 
Mode gestimuleord door de 
gedecentraliseerde besluilvor-
rning, warden binnen amigo ja-
run grote huevaelheden Indus-
triele produkten in China ver-
kocht. Voorts weld een begin 
gemaakt met besprekingun om 
tot industriele somenwerking 
to komen. 
Japan heett in die periods de 
basis gulegd voor een nadruk-
keliike industriele en cummer-
ciele aunwezigheid. Maar ouk 
de westerse industrie is niet 
achtergebleven. In die euforie 
is de betalingsbalans van Chi-
na enigszins ontwricht geraakt. 
Do Chinese ()milord was in de 
loop van 19b4/85 gudwongen 
view op centraal niveau ma-
cro-bestehen to nemen en kon 
daardoor efiectief de geld-
Mean betur boheersen. De in-

- veer state en bezinning word 
hut par ool. 
Do hue' C.J. Suulen, senior me-
taging director PR China Dili- 

ce, verantwoordelnk voor Chi-
na: .Na die eerste Ease van on-
geromde activiteiten zijn we nu 
in eon tweeds gekomen, wear-
in de ervaringen van de Chine-
zen en van Philips met China 
meespelen. Man realiseert zich 

Philips verovert 
geleidelijk aan 
Chinese markt 

dat ass men niat op eon geconr, 
dineerde en gestructuroeide 
Miller (joint ventures) techno-
logic' binnenhaalt en toepast, 
men nooit eon induslriele basis 
zal krijgen die voldoel aan de 
binnenlandse. behoeften en 
aan de wens en noodzaak to 
exporteren 

Samenwarkaull 
De vele veranderingen in een 
betrekkelijk korte bid heeft de 
Chinese overheid gedwongen 
ideologie en praktijk meer op 
elkaar af to stommon. Ondanks 
weenie politteke ontvvikkelin-
gen en ideologische discussies 



• Ir. H. van der Veen, adjunct-directeur van Tuchnitic 
brandbare rustrnaterialen buvinden. Hut aansteken 
non zone,' Ina Innmon. ROCIIIS: al snul a astomi een 

budrilven, onisiak d .  
de loons is rats wat ko 

un wearin och du 
'stokers nch wellicht 

denk,” 
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aring 11 miljoen m3  aardgas per jaar 

trale brandbare 
terialen in 

genomen 

Ce 
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gebru 

• 
AL, 
der- 

bruik). Vuorts is ur eon contract 
mot de Nanjing Radio Factory 
your lokale assemblage van 
MAI.  S-82 mobile radio niut Wi-
tal.. van Philips componenten. 
APT is bet' okken by de levering 
van systenten vow optische 
transmissie. Da cal inverts in-
houden participant, in eon 
glasvezelkabelfabriek. 
Vienselovend zijn 	vooruit- 
zit n voor eon Nederlands 
consortium, waarin ook Philips 
deelneerrit, dat unlangs een 
studio heeft afgesloten voor de 
wtbteiding en modernisering 
van het vliegveld van Shang-
hai. Als de yr uep de uiteindelij-
ke bouwopdracht krijgt, bete-
kent dot your Philips de leve-
ring van widamieer coinntuni-
cane. en beveiligingsappara-
tour on verlichting. 

Wensea 
In site) tempo neemt in China 
de vraag near consurnentenar-
tikelen toe. Zeker in hot !word-
oosten Vd11 trot land en de sic-
delake gebieden longs de kust 
woont owl aalizienlijk duel van 
du bevulking dot spaarzaam 
gen,••••t is urn rich luxe guede. 

I 

	

	k Lumen verourloven. 
. die het land bezitekt, 

mei kt do grate bel,mgstelltrig 

an kleding.  

van de Chinezen vow. koelkas-
ten, eluktrische ventilators. ra-
dio- en televisietoostellen. 

De Chinese overheid is kenne-
lijk oak herald can die wensen 
van de bevolking tegemoet to 
komen, getuige de importen 
en vourstellen voor de indus-
Mel° sarnenwerkingen op dal 
gobiod. Philips hash del de 
laatste jaren ondervonden met 

moniami 
Vraag naar 
consumenten-
artikelen stijgt 

koelkasten en compressors. 
Zo is er Gen contract voor de 
bouw van een labriek van com-
pressors in Beijing, waarbij 
Philips kennis en equipment 
Invert. Er zullen een miljoen 
stuks per jaar warden ge-
maakt. Produktie cal tegen 
eind '87 starten. Dearnaast is 
Philips betrokken bij de nio-
dernisering van drie besteande 
kuelkastentabrieken in Xinxi-
ang, Ningbo en Kunming. 

In idle grout Chinese steden 
korni men winkels tegen wear 

un telovisietoustellon to 
koop %widen uangoboden, 
vaak in combinatie met allerlei 
ongeregelde 	handelswaar. 
Vooral Ikleurenhelevisie is in 
trek. Naast de Japanse merken 
die volop aanvvezig zijn treft 
men ook Philips aan, want de 
afgelopen jaren zijn vele 
liencluizenden tv-onlyangers 
niter China geexporteerd. 
Van betekenis is voorts de sa-
menwerking sari de produktdi-
visie Consumentenelektronica 
mot W-fabrieken in Changchun 
en Wuxi. De ondersteuning 

de levering van compo-
nenten, assemblage van appa-
ratuur, supervisie van de pro-
duktie, enzuvuorts voor mew 
dan 100.000 apparaten per 
Par. 
Wit men op nog yrotere school 
tolevisie in de Chinese semen-
loving introduceren, dan cal de 
lokalo produktie loch voel in-
gr'ponder inoeten wordon uit• 
gebroid en gemoderniseerd. 
Grootschalige produktie cal 
daarbij voorop moeten steam 

Intentie 
Al geruinte tijd is de Chinese 
overheid met Philips in ge-
sprek am dearvoor tot afepra-
ken to komen. Philips en de  

provincie Jiangsu in de Volks-
republiek China hobben inmid-
dels (december 19861 een in-
tentievei klaring getekend voor 
langdurige en veryaande sa-
menwerking op het gabled van 
video en licht. De verwachting 
is dal de gesprekken tussen 
Philips en de Chinese autoritei-
ten binnenkort tot delinitieve 
alspraken zullen leiden. 
Alp eerste project binnen.deze 
samenwerking Figt het in de be-
doeling dal in de stad Nanjing 
eon beeldbuizenfabriek zal 
worden geboutivd met een ca-
paciteit van meet dan ander-
hall miljoen kleurenbeeldbui-
zen per jaar. Vow deco labriek 
zal een joint venture warden 
opgericht waarin Philips vow' 
30 percent deelneend. Erin an-
der° tv-activiteit goat uit van de 
IC-yroep van Elcoma die met 
nen applicatie leboratorium in 
Shanghai de tv-industrie bij de 
ontwikkeling van nieuwe appa-
ratuur ondersteunt. 

In Huiyang is de produktie van 
autoradio's gastrin. Half maart 
zal de opening van de fabriek 
plaatsvinden. De produktie ye-
schipdt door Car Audio Elec-
tronics (Hong Kong) Ltd., een 
joint venture tussen Philips en 
Gold Peak, die daarvoor een 
joint venture is aangegaan met 
Huiyang Prefecture Industrial 
Development Company. 

Trend 
In via boric tad hobben tar van 
westerse ondernemingun de 
Chinese tegenwind ondervon-
den. Dal heeft inenigeen weer 
met beide bonen op de grond 
yebracht. Wat blijh is eon UM-
vangilike markt. De Chinese 
bovolki rig is werkzaant en 
spaarzaam yonoeg 0111 111 luot 
al to lenge tad de levensstaii-
daard to verhogen. Overal 
bloeit de vrije markt wear men 
produkten of diensten aan-
biedt. 'Di3 beide voor rnipi hold 
stoat voorop; (fearful volgI 
geld verdienen', stoat met gro-
to letters your eon winkelge 
met T-shins in Xran. Hot endor-
se:, duel van het herd is be. 
turieurd door de vutdampen 
van een drukbeklant stiaatros-
tauten' . daarnaast. De hear 
Stanley Van zei het al: „Wij 
mouton werken overuen-
kornstig du Chinese VijI-111(011. 
plannun. Wij kunriert de Chine-
se rooming niut beinvlouden, 
maar ik dank dal ongemerkt 
eon grote invlood op het Chine-

'se beleid eel uitgaan van het 
koopgedrag van Ue bevul. 

De ofticiele ingebruikname 
vond onlanys pleats in Eindho-
ven op het T-complex. Ir. H. v. 
d. Veen, adjunct-directeur van 
Tochnische Bedigven, die de 
openingshandulingonsorncht-
le, 

 
sprak bij daze gelegenheid 

van 'een technisch hoogstand-
je dat uniek is in Nederland'. 
Per jaar zullen lesson de 20.000 
en 40.000 ton brandbare rest-
materialon worden verstookt, 
al near gelang men de centrale 
teat draaien. 

De installatie is in stoat om 
veertig procent van de jaarlijks 
benodigde hoeveelheid stoom 
to leveren, die words gebruikt 
op de Eindhovense complexen 
S, T. R, 0 en V. De stoomcapa-
cited is 15,6 ton per uur met 

In Luxembu s eind vorige 
week doo de X-OPEN 
group Val (imputed abri- 
kanten 	edemonstreerd 
wat de 	passingsmoge- 
lijkhede zijn van een 
nieuw andaard voor het 
ontwi Glen van compu- 
ters , 	are, 'Common ap- 
plic• onsenvironment' ge-
Ire 

 
. Doze standaard, go-

b, erd op UNIX, maakt 
mogelijk op computers 

n diverse merken dezelf-
e software to gebruiken.  

een druk van 20 bar. 
temperatuur is 340" C. 

De besparing die me 
nieuwe installatie word 
reikt bedraant elf miljoen 
bioke meter audios per ja 
De centrals draait 24 uur p 
dog en, naar men verwacht 
constant op brandbare res 
materialen. Mocht er ooit ee 
hiaat zijn in de aanvoer d 
kan men overschakelen op 
conventionele oliebrander 
den de teak kan overnem 

Kerte tijd 
De nieuwe centrale is 	nen 
veertien maanden ,reali- 
seerd en is in de pla 
	

geko- 
men van een oli slookte 
centrale. De oven 
	

rdt con- 

Tijdens de demonstratie werd 
dit gutuond up computers van 
du X-OPEN-fabrikaritun Hut 
11001 101111 Mee lady VekUhl 
VO0Idilidenodige spocilicatios 
gereed waren. De standaard 
biedt een directe, praktische 
basis vow do sof tware-untwik-
Wing ..voor de zakulake ye-
bruikor. 

Moyelijkheden 
Aan de demonsiratio werd be-
halve door Philips (met her on-
tangs geintroduceerde P9000-
systeem) deelgenomen door 
Bull, Digital Equipment Curpo- 

Aan de 
	

trale is een comple- 
to the 
	

he labriek verbon- 
den, d andoor zorgt dat elle 
rooky 
	n warden geneutra- 

liseer en schoongemaakt. 
Wat 
	

eindelijk als reside naar 
bui 
	

komt heeft niet eons 
ee 
	

chtje mem. De installatie 
vo 
	

et hiermee can de hoes- 
st 

atstand 
gehele Installaue wurdt op 

rye alstand door operators 
uwaakt It, 0011 CO/11101011.1111101 
aat &le monitors constant la-

teen nen hoe hot proses yen-
loopt. Om de tack geheel in 
beeld to kritgen JO op diverse 

laatsen negen V1111300d11101"d'S 
gestuld, die de gegevens 
orsturen naar de controle. 

er. 
van de camera's geeft con-

een beeld van het inwen-, 
an de oven. Via een pro- 

puler wordon elle Kan-
n die your een goede 
an zaken noodzakelijk 
uurd. 

ration, Ericsson. HowleMPa 
bard, ICL, Nikrlud, Ohven 
Sieonotts, Unisys en Al &T. I 
diverse prosuntanos wonun d 
oil budrirven op de son I uolling 
van de continorcrele gebrulks-
mogolliktleden die do slaw 
thraid to biodort lurch. 
Odrikzri do stentdadal is 1101111U' 
guhlk gewardon dot applica-
treprogramina's vulgens du 
specificaties dads van. worden 
gebreikt door de UNIX-syste-
men die door de ell tabrIkanten 
wonders gemaald. 

Langzaam werd de lange bran de toorts door de 
zware steen-met-stalen oven ur naar binnen 
geschoven. Eerst waren er wat kle e vlammetjes to 
zien, maar al gauw breidde het vu 

	
ich met grote 

snelheid uit totdat het grote ovenb een laaiende 
vuurzee was. Een enorme hitte ontst d waarna de 
deur snel werd dichtgemaakt en verg deld. Even 
later spatte een fles champagne in hon den scher- 
ven op de deur uit elkaar. De off iciele in 	ruikstel- 
ling van de centrale, die alle brandbare re materia- 
len van de Eindhovense Philipsbedrijven 	zet in 
stoom, was hiermee een felt. 

stroll V0U/4/11111 oil brall(11)1110 
maturation di 	olden th111(10 
voerd dour n del van een toe-
voerschach ie is verbonden 
met een 	nsportband die 
over het d 
	

uopt near de vial. 
bunkers. 

,activiteitert -enige maanden geleden- ten behoove van de joint venture Beijing Philips 
goo Corporation, die binnenkort start met de produktie van portable radio-cassetterecor-

d het spandoek stoat to lezen dal 'uiteindelijk kwalitelt overwinr. 

sta 
dig 
test 
delin 
gang 
zijn g 

Demons tie nieuwe X-OPEN computer-standaard 
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Extra  besparingen aangekondigd 

Bij -.Philips nog 
meer banen 

(Van een onzer verslaggevers) 

EINDHOVN — De werkgelegenheid bij Philips 
in Nederland zal dit jaar zeer waarschijnlijk forser 
terug_ lopen dan enkele weken geleden werd aange-
lw 1,d. Philips verwachtte toen dat dit jaar 1.500 
tot .ks00 arbeidsplaatsen verloren zullen gaan, 

Alle Philips-vestigingen in Ne-
derland is nu aangezegd road tiers.  
procent to bezuinigen op hun huis-
houdboekje voor 1! ;,:.Die bespa-
ringen huuden verband met de 
koersdaling van de dollar. 	, 

Een verdere verslechtering van 
de concurrentiemoitieNlan 
dellittittse Philip); Bbdtijveti Its hi 
de etrstipromo0 Van de,Weritge. 
legettheldsiittAtie bij Philips voor 
'88 dog niet vefreltbrid, 	ben ex- 
tra vergadering is tie Calittale On. 
dernetningsrasd van Philips on-
langs al op de Mogul libbfacht van 
de bezuinigingsmaatregel van de 
NPB-hoofddirectie. 

Efficienter 
De hoofddirectie van de Neder-

landse Philips ,I3edrijven heeft 
verork erd dat de Philips-direc-
ties moeten uitgaan van een dol-
larkoers van 1 1,80. Het Philips-
management taxeerde de dollar 
nog op twee gulden in de begro-
ting voor dit jaar. Door die aan-
passing komt de concurrentieposi-
tie van de Nederlandse Philips Be-
drijven verder onder druk to 
staan. 

Om te kunnen blijven concurre-
ten moeten de Philipsvestigingen 
efficienter gaan werken. Winst-
merges van Philipsvestigingen als 
Medical Systems, I&E (meet- en 
regelapparatuur) en de scheerap-
paratenfabriek in Drachten die 
produceren voor de Amerikaanse 
markt lopen verder terug. De pro-
duktiekosten moeten daarom om-
laag. 

De ,Nederlandse Philips Bedrij-
ven hebben in het derde kwartaal 
van 1987 fors verlies geleden. De 
resultaten over het laatste kwar-
taal zijn nog niet bekend gemaakt, 
Hoofddirecteur Van Tienhoven (fi-
nancien) van de Nederlandse Phi-
lips Bedrijven kondigde drie we-
ken geleden al aan dat „drastische 
aanpassingen onvermijdelijk. zijn  

willen de NP13 een nieuw even-
wicht vinden in de gewijzigde va-
luta-Verhoudingen". 

Van Tienhoven wees er toen al 
op dat de dure Nederlandse 'gulden 
en het ,relatief hoge kostenniveau 
in ons land niet alleen leidt tot een 
daAngyan de afzet,in.duIlArgepiurr 
den, iiiiihr ook tot iierthinderde 
VerkOpen in_Nederland wear pro-
dakten dertig tot 35 procent goed-
koper worden aangeboden door .de 
waardevermindering van de dol-
lar., 

Concurrentle 
Voorzitter F. van Aarsen van de 

Centrale Ondernerningsraad van 
de NPB zei gisteren „dat de direc-
ties weliswaar niet uitdrukkelijk 
is opgedragen hun personeelsbe-
stand terug te brengen om te be-
zuinigen, maar dat 'n verdere te-
ruggang van werkgelegenheid ze-
ker niet is uitgesloten". 

F. ter Welle van de Federatie 
van Hoger Philips Personeel houdt 
daar eveneens ernstig rekening 
mee. Een zegsman van Philips 
deelde mee dat „Philips het nodig 
vindt om dusdanige maatregelen 
to treffen dat de consurrentie-
kracht gehandhaafd bligt. Phi-
lipsbedrifven zullen op korte ter-
mijn plannen presenteren die lei- , 
den tot vermindering van kosten 
en verbetering van de winstposi-
tie". 
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Personeelsbestand Philips Nederland loopt terug 
Bij Philips Nederland neemt in 
1988 het personeelsbestand met 
minimaal 1500 a 2000 af. Ten min-
ste 5000 werknemers vertrekken 
door pensionering, vervroegde 
uittreding of op eigen initiatief, 
terwijl er maximaal 3000 tot 3500 
nieuwe werknemers in dienst zul-
len treden. Er is daarmee sprake 
van een trendbreuk aangezien in 
de afgelopen vier jaar het perso-
neelsbestand bij Philips Neder-
land met 4600 is gegroeid. 

Eind 1987 heeft Philips Neder-
land ongeveer 70.000 mensen in 
dienst, 200 minder dan aan het be-
gin van dit jaar. In januari 1987 
werd bij het bedrijf nog uitge-
gaan van een groei van het aantal 
werknemers. Ongeveer 5000 
werknemers hebben Philips dit 
jaar verlaten. Een en ander valt 
af te leiden uit de woorden van 
drs J. G. Schreurer, directeur 
personeelszaken bij Philips. Hij 
heeft kort geleden de Centrale 

• Ondernemingsraad (cor) voorge-
licht over de stand van zaken op 
personeelsgebied en een verslag 
daarvan is verschenen in het Phi-
lipsblad 'Overleg'. 

Schreurer heeft bij die gelegen-
Yield in het midden gelaten bij 
welke vestigingen de inkrimping 
zal moeten plaatsvinden. Ook 
werd niet duidelijk of de inkrim-
ping alleen door middel van na-
tuurlijk verloop zal plaatsvinden 
of dat er nog gedwongen ontsla-
gen op het programma staan. Een 
Philips-woordvoerder was maan-
dag niet bereid om commentaar 
te geven op hetgeen door Schreu-
rer is gezegd. 

Achtergrond van de perso-
neelsvermindering is de moei-
lijke financieel-economische po-
sitie waarin Nederlandse Philips 
Bedrijven (NPB) verkeert. In het-
zelfde cor-overleg heeft F. A. van 
Tienhoven, financieel directeur 
van Philips Nederland, uitgelegd 
dat de 'vrije val' van de dollar en 
de harde gulden de concurrentie-
positie, de 'omzetcijfers en de 

(foto Ger Dijkstra) 

winstmarge van Philips onder 
druk hebben gezet. Philips Ne-
derland is sterk op het buiten-
land georie'nteerd., 

De import uit dollargebonden 
landen is weliswaar aanzienlijk, 
maar veel kleiner dan de export 
naar die landen. De verliezen die 
daardoor worden geleden, kun-
nen niet elders worden goedge-
tnaakt. In belangrijke exportlan-
den, zoals de Bondsrepubliek, is 
geen winst`te behalen doordat de 
valuta's daar net zo hard zijn als 
hier. Bovendien ondervindt Phi-
lips niet alleen in het buitenland 
maar ook in Nederland zelf hin-
der van de goedkopere dollar. 

Dollarlanden kunnen hun pro-
dukten veel goedkoper op de Ne-
derlandse markt brengen. 

Daar komt nog bij dat de pro-
duktie per werknemer (arbeids-
produktiviteit) bij Philips nog 
steeds met 5% a 6% per jaar 
stijgt. 'Kortom: om de voorraden 
niet torenhoog te laten oplopen 
ontkom je er niet aan om het ni-
veau van produceren aan te pas-
sen', aldus Van Tienhoven. 

Hij voegt daaraan toe: 'De valu-
taproblematiek leidt ertoe dat 
West-Europa c.q. Nederland, en 
dus ook Philips, door een periode 
van drastische aanpassingspro-
cessen zal moeten gaan. Hoewel 

je het nooit precies weet, moeten 
we ervan uitgaan dat de dollar de 
komende tijd fundamenteel zwak 
blijft. We ontkomen er niet aan 
kritisch te bekijken of we een 
aantal activiteiten nog wel in 
West-Europa kunnen blijven 
doen': 

Schreurer wijst erop dat de ex- 
tern werving niet alleen van-
wege economisch zwaar weer is 
teruggeschroefd. In de jaren 1983 
tot en met 1986 is een sterk be-
roep gedaan op de externe ar-
beidsmarkt, zeker in bepaalde 
sectoren van die markt. Volgens 
Schreurer kan een dergelijk wer-
vingsbeleid niet jaren achtereen 
worden volgehouden. Intern niet 
omdat inwerken en begeleiden 
van nieuwe werknemers in het 
gedrang komt en extern niet om-
dat een te groot beroep wordt ge-
daan op bepaalde delen van de ar-
beidsmarkt. 'Mede daarom is het 
niet slecht dat er in 1987 en 1988 
wat rustiger aan wordt gedaan 
met de werving. Die zal echter 
nooit helemaal stil mogen komen 
te liggen', aldus Schreurer. 

De Industriebond FNV zegt bij 
monde van B. Linders 'niet ver-
rast' te zijn. Het is volgens hem in 
lijn met de ontwikkelingen waar 
Philips al eerder mee naar buiten 
is gekomen. Kritiek heeft de 
bond op de onduidelijkheid van 
Philips rond de reorganisaties die 
bij een groot deel van de Neder-
landse Philips-bedrijven gaande 
zijn. 

'Philips', aldus Linders 'maakt 
onvoldoende duidelijk waar be-
gin en waar einde van de reorga-
nisatie zit. Waar willen ze naar 
toe? Die vraag is voor de werkne-
mers aan de orde'. Bij de indus- 
triebond refereert men in dit ver- 
band aan de afgesprongen joint 
venture tussen PDM (Philips-vi- 
deobanden, Oosterhout samen 
met Dupont) en Agfa Gevaert. 
'Eerst wel, dan niet. Op de gok ga 
je toch niet met je werkgelegen-
heid om', aldus de bondswoord-
voerder. 

Hoofd kantoor 
Nederlandse 
Philips Bedrij-
ven:... aanpas-
singen zijn on-
vermijdelijk... 
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Philips schrapt 
260 banen bij 
Display Systems 
in Eindhoven 

(Van een onzer verslaggevers) 
EINDHOVEN — Bij het techno-, 

logiecentrum van Philips Display 
Systems (onder meer beeldbuizen) 
in Eindhoven gaan 260 banen ver-
loren. Dat zijn er 140 meer dan 
p ps twee maanden geleden 
adikondigde. 

Volgens Philips is de tweede re-
organisatie nodig omdat Display 
Systems onder meer als gevolg 
van de dollarkoers forse concur-
rentie ondervindt vanuit het Verre 
004en. Daardoor moet flink wor-
den bezuinigd. Bovendien komen, 
zo is eerder aangekondigd, banen 
to vervallen in de proeffabriek 
voor beeldbuizen en in de produk-
tie-ondersteuning. Dat houdt ver-
band met de verplaatsing van de 
massa-fabricage van een bepaald 
type beeldbuis naar Engeland. Bij 
Display Systems in Eindhoven 
werlcen nu nog rond 1.600 mensen. 
In het Philips bedrijf wordt de 
massa-produktie van beeldbuizen 
voorbereid. 

Vervolg op paella 3: Philips 
verrast vakbonden „onaange-
naanr. 

Z-o.z . 



Display Systems biedt Been garanties 

Philips verrast 
vakbonden 
„onaangenaam" 

Vervolg van pagins 1 

EINDHOVEN — Philips wil volgens een zegsman proberen 
om gedwongen ontslagen bij Display Systems to voorkomen, 
maav garanties daaromtrent geeft het concern niet meer. 

Het personeelsbestand zal wor-
den gereduceerd via vertrekrege-
lingen voor ouderen. Bovendien 
wordt gezocht naar overplaat-
singsmogelijkheden voor overbo-
dige werimemers. De vakbonden 
blijken „onaangenaam verrast" 
door Philips tweede reorganisatie-
plan. „De onderhandelingen over 
de eerste sanering waren nog in 
voile gang", aldus J. Engelen van 
de Federatie van Hoger Philips  

Personeel. Volgens FNV-bestuur-
der J. Cuperus zullen 125 man van 
Display Systems ander werk moe-
ten gaan doen. Philips zou zo opti-
maal kunnen profiteren van de 
vervroegde „pensionering" van 
oudere werknemers. Gedwongen 
ontslagen noemt Cuperus „vol-
strekt uitgesloten". 

Volksverhuizing 
De FNV-bestuurder vindt dat 

Philips de bonden meer moet be-
trekken bij het zoeken near over- 
plaatsingsmogelijkheden 	voor 
overtollig personeel. „We staan 
voor een complete vollcsverhui-
zing", aldus de FNV-bestuurder.. 
Engelen van de FHPP noemt de 
sanering overigens .„wel begrijpe- ' 
lijk. Philips staat enorm onder 
druk". M. Hietkamp (Industrie-
bond CNV) toont zich „met name 
geschrokken van het gemak en de 
snelheid waarmee dit soort sane-
ringen de imitate wordt aangekon-
digd." 

Stadskanaal 
De vakbonden en de directie van 

Philips Stadskanaal hebben gis-
termiddag overeenstemming be-
reikt over een vertrekregeling 
voor 190 medewerkers van de 
voormalige beeldbuizenfabriek. 

Die regeling past in een sanering 
van de vestiging in Stadskanaal 
die door ' Philips vorig jaar be-
kendgemaakt werd en neer kwam 
op de sluiting van de zwart-wit 
beeldbuizenfabriek. Door die slui-
ting werden 400 medewerkers 
overbodig. Voor 210 werd al eerder 
een °plowing gevoaden. 
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Philips voorziet minder 
fabrieken in Europa 
,Het Philips-concern zal het komende decennium in-
grijpende wijzigingen ondergaan als gevolg van het 
streven naar globalisatie en concentratie. Verwacht 
,moet worden dat het aantal produktievestigingen in 
,Europa zal teruggaan van 170 nu naar 100 tot 120 over 

jaar. 

Het Philips-concern zal het ko-
mende decennium ingrijpende wij-
gigingen ondergaan als gevolg van 

et streven naar globalisatie en 
concentratie. Verwacht moet wor-
den dat het aantal produktievesti-
gingen in Europa zal teruggaan 
van 170 nu naar 100 tot 120 over 
tien jaar. 

Verder zal het relatiev'e aandeel 
van Europa in het onderzoekswerk 
sterk teruglopen. Ten slotte moe-
ten de aandeelhouders van Philips 
erop rekenen dat de sommen die 
warden gestoken in research, ont-
wikkeling en kapitaalsinvesterin-
gen zullen verdubbelen van 10% 
tot 20% van de omzet. 

Di t constateert dr it J. Munten-
dam, concerndirecteur van Philips 
International in een toespraak op 
het Lustrumcongres van de Vereni-
ging van Utrechtse Geografie Stu-
denten. 

In zijn toespraak pleitte hij voor 
een ingrijpende sanering van de 
middelen die nationale overheden 
en de EG beschikbaar stellen voor 
produktie-investeringen binnen 
hun grenzen. Het gaat vaak om 
subsidies die kunnen oplopen tot 
50% van de investeringssom en die 
soms warden gecombineerd met 
belastingfaciliteiten en een soepe-
ler houding ten aanzien van sociale 
verplichtingen. 

Muntendam meent dat het mes 
moet worden gezet in deze subsi-
dies omdat ze tegenwoordig in 
hooidzaak ten goede komen aan 
niet-Europese investeerders die 
vanwege handelsproblemen ge-
dwongen zijn in Europa te komen 
produceren. Het is beter als subsi-
dies nu meer in de richting van on-
derzoek en ontwikkeling warden 
gesluisd zodat vooral de kleinere 
en middelgrote Europese bedrij-
yen ervan profiteren. 

Het streven van Philips als 
transnationaal bedrijf om op alle 
wereldmarkten te operen heeft het 
concern al belangrijk veranderd. 
Zo is de inkoop in het Verre Oosten 
toegenomen van 6% in 1979 tot 15% 
in 1986. Het industriele personeel 
in deze regio steeg van 7 naar 9% 
van het totaal van Philips. 

Unnrsal tionr PPn aantal overna- 

mes is het industriele personeel 
van Philips in de VS tussen 1972 en 
1986 gegroeid van 4% tot 16%. Deze 
ontwikkeling zal op langere ter-
mijn van vote betekenis zijn voor 
de toewilzing van toekomstzge pro-
duktiemiddelene  aldus Munten-
dam. 

De globalisatie zal ook leiden tot 
een vermindering van het brede 
pakket van eindprodukten dat 
Philips voert terwijl ook de be- ' 
drijfskolom waar mogelijk wordt 
ingekort. In toenemende mate zul-
len diensten en software warden 
ingekocht. Hetzelfde geldt voor on-
derdelen en plastics die minder in-
tern zUllen warden vervaardigd. 

Omdat de software een steeds 
grotere, rol speelt en de rol van 
hardware minder wordt, zullen de . 
echte fabrieken kleiner omvang 
warden. 
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Van map verslaggever' • '' 
EINDHOVEN —7  Werknemers 

, bij Philips Oen de toekomst vim 
het bedrijf met veel minder ver-
trouwen 

 
tegemoet dan twee jaar 

geleden. Minder dan de helft van 
de werknemers (43procent) is op- ';, 
timistirich op dit punt. Twee jam.. 
geleden was dat nog •71 procent.- 0, 
Nog maar een op de drie wericne:!;,4 
mers ziet de toekomst van de eigen

. 
 

afdeling zonnig in en twee van de: 
drie werknemers verwachten dat, 
de werkgelegenheid bij Philips ..in' 

r Nederland de IcOmende jaren Pt' 
lopen. ' 	- 	• 	• 	,' 

Dat blijkt uit een onderzoek dat, 
Philips heeft ingesteld onder de ei7",,•4  
gen werknemers; Driedujaend Per--. 
soneelsleden kregen zeventig vra- 
gen tovantwoorden, De resultaii.,,̀ , 
ten van de emulate staan in her 
lutste nummer van de Philips, 
Koerier, het personeelsblad van de 
onderneming. 

4. Eat groot deel van de jonge aca.;= 
dernici en HBO-ers vindt dat Phi- • 

flips achterblijft met de efficientie , 
., in het bedrijf, •het ilert Ain op 
' marktveranderingen, het inspele* .:. 

op veranderende rnaatschappelijke' 
verhoudingen en het personeelsbe=r  
leid. Deze groep is' Wel yin mening .,, 
dat Philips vogrop loopt wet betreft 
de research,  	3 j, 
' Ongeveer de helft van de werk•ti',‘ 

Timers pii Philips overweegt hir ;• 
tijd en wipe to solliciteren near een • 
andere baan bujten het concern: 
Vooral hoger opgeleiden dichteir'l 
zich mogeltikheden toe out binnen.  ' 
zes maanden elders een betere, 

1

, 

 

,:haan te vinden. Een groot deel van : 
,,Ide jonge hbo-ers en academici bij, 
( Philips denkt bij een ander bedrilL ; 

mee.r to kunnen verdienen. Toch W. 
de overgrote meerderheid van de:, 

,_ Philips-werknemers (tachtjg prod,,  
' • cent) tevreden over het werk. , f.„ 
, 	Directeur F.vran den 'Brand van.' 
de Nederlandse-  Philipsbedriiven'y  

,:zegt verheugd te zijn over dat last-
!', ste. „De positieve ()pixie van der

over werk, leiding-1' 
,, gevenden en opleidingsmegehih-; 
1,1heden geeft aan dat de basis voot,' 

een aantal noodzakelijke verande-i ' 
' xingen aanwezig is." Philips moet,, 

aldus Van den - Brand, antwoord ', 
kunuen geven op de tumultueuze, • 
internationale concurrentiestrijd.s,  

1•• 
 

Dat daardoor de onzekerheid voor, 
de 'werknemers is toegenomen. • 

• .heeft volgens Van den. Brand twee 
.lanten. „Horiderd procent zeker-
held' is fout evenals 100 procent 
onzekerhe.id. Het gaat om de balms • 
hiertussen. Vasthouden' aaa een , 

• , valse zekerheid, de ogen sluiten • 
".. voor de realiteit van de markt- en : 
..) andere ontwikkelingen bre* 

grote risico's met zich ntee. De nit=.,;  
,:- spraak dat men meet onzeker is 
i -, over de toelcomst ge!rtigt *halve 

....y..!iiiti  p_,;weil:ILAkSoir ita— 	' 	,:.4  



ONDERNEMINGSRAAD WOEDEND OVER ONVERWACHTE BESLISSING CONCERN Of 25-1- 

Philips ontdoet zich van schoonmaakdienst 
Van onze verslaggever 

AMSTERDAM — Er is slaande 
ruzie uitgebroken tussen de on-
dernemingsraad van de Techni-
sche Bedrijven van Philips in 
Eindhoven en de Philips-leiding. 
De ondernemingsraad reageerde 
woensdag woedend op het voor-
stel van Philips de schoonmaak-
dienst over te doen aan ISS Servi-
system in Amersfoort. Philips wil 
het schoonmaken van kantoren 
volledig uitbesteden. Er werken 
275 eigen schoonmakers in de re-
gio Eindhoven. 

Vorige week heeft de ondernemings- 

raad nog alternatieven besproken met 
de directie. Toen is met geen woord 
gerept over het principe-akkoord dat al 
was gesloten met ISS Servisystem. Een 
woordvoerder van de ondernemings-
raad heeft dit woensdag gezegd..  

„We hebben daar gewoon voor joker 
gezeten. We voelen ons nu zwaar bedon-
derd. We worden gewoon verkocht", 
aldus de woordvoerder. Het alternatie-
ve plan van de ondernemingsraad zet 
volgens Philips geen zoden aan de dijk. 

Philips heeft becijferd dat in eigen 
beheer schoonmaken duurder is dan het 
uitbesteden van dat werk. De huishou-
delijke dienst leidt 'volgens de onderne-
mingsraad jaarlijks een verlies van 3,5 
miljoen gulden. Dat is volgens de raad te 
wijten aan slecht management. „De  

dienst was enkele jaren geleden nog een 
goed florerend bedrijf. Philips heeft dit 
bedrijfsonderdeel opzettelijk om zeep 
geholpen om het gemakkelijk te kun-
nen afvoeren", aldus de ondernemings-
raad. 

Kernactiviteiten 
De leiding van de onderneming gaat 

ervan uit dat alle betrokkenen bereid 
zijn bij het Amersfoortse bedrijf in 
dienst te treden. „Bij Philips is voor hen 
straks immers geen werk meer", aldus 
de zegsman. Onder de schoonmakers 
zijn enkele tientallen mannen. Voor het 
overige zijn het vrouwen. Onder welke 
voorwaarden het personeel door ISS 
Servisystems wordt overgenomen, is 
nog niet bekend. De werknemers vallen  

nu onder de Philips-cao. 
De vakbonden zijn woensdag op de 

hoogte gesteld van het plan van Philips. 
Een .woordvoerder van de Industrie-
bond FNV zei te verwachten' dat Philips 
op korte termijn nog meer van dit soort 
plannen zal aankondigen. Het bedrijf 
heeft onlangs laten weten zich volledig 
te willen concentreren op wat wordt 
genoemd de „kern-activiteiten". 

Hoofddirecteur ing. F. van den Brand 
bevestigt in een gesprek met de Volks-
krant dat Philips laaggeschoold werk in 
de dienstverlenende sectoren zoveel 
mogelijk gaat uitbesteden. Hij erkent 
ook dat de laagste regionen in de organi-
satie de hardste klappen moeten opvan-
gen bij de komende reorganisaties. 
zie ook pagina 13 
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Industriebond luidt akinnklok 

FNV: Philips 

g aat 5.000 
banen afstoten 

UTRECHT — De Industriebond FNV vreest dat er de ko-
mende jaren bij de Nederlandse Philipsbedrijven duizenden 
banen verdwijnen. Bij Philips Nederland, waar nu nog 73.000 
mensen werken, zullen 'de komende vier, vijf jaar circa 5.000 
banen verloren gaan. 

Dat banenverlies treedt op door-
dat Philips de komende jaren 
15.f"" in meerderheid lager opge- 
lei 	werknemers wil vervangen 
door 10.000 beter geschoolde, me- 
rendeels jongere werknemers tot 
25 jaar. Deze voorspelling doet be-
stuurder H. Bijvank van de Indus-
triebond FNV in het ledenblad van 
de bond. 

De Industriebond FNV verwijt 
Philips een gebrek aan openheid. 
Al ruim een half jaar wordt er in 
hoog tempo de ene reorganisatie 
na de andere aangekondigd wear-
bij het concern er volgens de bond 
zorgvuldig voorwaakt om het hele 
verhaal in een keer te vertellen. 
Volgens Bijvank komt dat verhaal 
er op neer dat Philips de komende 
jaren in versneld tempo afscheid 
wil nemen van een groot deel van 
zijn lager oppleid personeel. 

Bij ,een reeks Philips-bedrijven 
is de afgelopen maanden al een 
groot aantal reorganisaties aange-
kondigd — bij voorbeeld in Eind-
hoven, 4tedskanaal, Drachten en 
T 	irg — die het verlies beteke-
ne... van /vim 2.090 banen. 

Volgens Bijvank leidt het gebrek 
aan openheid over het beleid bij 
Philips tot een groeiende onrust 
onder het personeel. Philips wil 
volgens hem in het lopend sociaal 
overleg met de vakbonden alleen 
praten over pensioenen, ploegen-
dienstwerkers, flexibele arbeids-
contracten en een voorschot ne-
men op bedrijfstijdverlenging, an- 

te arbeidstijden en helorkings-
Wpcturen. Philips wil die zaken 
naar eigen goedf4unkert regelen en 
de vakbeweging mag afwachten, 
verzucht Bijvank. 

vakbondsbestuurder kondigt 
aan dat de bond echter niet van 
plan is om lijdzaam toe te zien. Nu 
Philips de verschillende vestigin-
gen zelfstandiger wil laten werken 
pat de bond daarop inspelen door 
het zelfstandig functioneren van 
de kadergroepen in de vest4ingen 
te vergroten. 

Een woordvoerder van Philips 
onthield zich gisteren van corn-
mentaar omdat hij het verhaal in 
het vakbondsblad nog niet onder 
ogen had gehad. Bovendien ver-
kilter& dat het zeer de vraag is of 

Philips ook na lezing zal reageren 
„omdat het kennelijk een intern 
FNV-discussiestuk betreft en niet 
bestemd is voor Philips". 

Pow 
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Over verkoop schoorunctakcloien1?  

Ondernerrtingsraad 
dreigt Philips 
met kort geding 

(Van een onzer verslaggevers) 

EINDHOVEN — De Ondernemingsraad (OR) van Philips 
Technische Bedrijven in Eindhoven heeft van haar directie 
geeist binnen tien dagen te komen met nadere informatie om-
trent de verkoop van Philips' schoonmaakdienst. Het advoca-
tencentrum Ondernemingsraden in Zeist heeft aangekondigd 
te proberen die informatie via de rechter of te dwingen als de 
directie van Technische Bedrijven geen gehoor, geeft aan de 
eis van de OR. 

kondigde `eind juni aan 
de huishoudelijke, dienst te willen 
verkopen aan ISS Servisystem in 
Amersfoort. Dat bedrijf zou de 
schoonmaakwerkzaamheden goed-
koper kunnen uitvoeren. ISS zou 
het Philips-personeel overnemen. 
Rond 275 schoonmaaksters en 
schoonmakers in Eindhoven en 
omgeving moeten daardoor van 
bass wisselen. De ondernemings-
raad en de vakbonden hebben zich 
tot nog toe tegen de verkoop van 
Philips' schoonmaakactiviteiten 
verzet omdat met name de gevol-
gen voor het personeel nog niet 
bekend zijn. 

Volgens het Advocatencentrum 
Ondernemingsraden is uit soortge-
lijke zaken die eerder in kort ge-
ding speelden duidelijk dat de di-
rectie Technische Bedrijven de OR 
nader moet informeren. Het advo-
catencentrum stelt verder dat het 
overleg over de eventuele verkoop 
al bij voorbaat op onaanvaardbare 
wijze onder druk is gezet omdat 
Philips kennelijk al een beslissing 
omtrent de uitbesteding van de 
schoonmaakwerkzaamheden heeft 
genomen. 
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Philips sluit in 
Eindhoven afdeling 
voor recte export 
Piilips wil de afdeling 'direct export' in Eindhoven 
s1uiten. Het betekent dat 170 werknemers hun baan 
verliezen. Een deel kan worden overgeplaatst, maar 
gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. 
De nieuwe reorganisatieplannen omlaag laten gaan of zelfs nog ster-
zijn woensdag door Philips bekend ker devalueren. De verkoopomzet 
gemaakt. De vakbonden zijzi in- die de afdeling in Eindhoven nu 
middels ingelicht. Volgens een nog realiseert moet worden ge-
woordvoerder van het concern raamd op 'vele tientallen miljoe-
heeft de betreffende export-activi- nen guldens'. Ofschoon Philips 
teit al jarenlang to kampen met geen mededeling wil doen over de 
een structurele omzet- en winstda- resultaten van afzonderlijke be-
ling. De afdeling 'direct export' drijfsafdelingen, wordt bevestigd 
houdt zich bezig met de export dat zowel de omzet als het resul-
naar landen waar Philips niet over taat van de afdeling 'direct export' 
een eigen verkoop-organisatie be- de afgelopen vijf jaar met vele 
schikt en werkt met lokale agen- tientallen procenten is teruggelo- 
ten. 	 pen. 

Het gaat om de export van voor- Benadrukt wordt dat het om 
namelijk consumentenprodukten structurele problemen gaat en niet 
naar zo'n 100 kleine landen. Klein, om een directe reactie op deong-
zowel geografisch als in econo- ste koersval van de dollar en de on-
misch 

 
opzicht. Veel van deze lan- zekere situatie op de financiele 

den, vooral die in het Midden-Oos- markten. 
ten en Afrika, kampen met omvan- 	Philips wil de in omvang afne-
grijke economische problemen, die mende exportactiviteiten van de 
volgens Philips van structurele Eindhovense afdeling nu integre- 
aard zijn. 	 ren in de produktdivisies. Bo- 

Een woordvoerder van het con- vendien heeft de voorgenomen re- 
cem zest dat het grootste probleem organisatie van de lichtactiviteiten 
is dat deze economisch zwakke lan- van Philips al tot gevolg dat de 'di-
den hun valuta's met de dollar mee rest export' van lichtprodukten in 
	  de nieuwe lichtorgamsatie wordt 

ondergebracht. 
Er is pen jaar uitgetrokken voor 

de operatie. HoeVeel van de 170 
personeelsleden kunnen meever-
huizen naar de produktdivisies, is 
ook voor Philips op dit moment on-
duidelijk. Voor een aafizienlijk 
deel van de betrokken werkne-
friers zal echter een baan elders 
binnen het concern moeten worden 
gezocht, lo is de verwachting. Phi-
lips betwijfelt of er voldoende pas-
send werk voorhanden is, zodat 
gedwongen ontslagen 'zeker niet' 
zijn uitgesioten. 



Enquete onderdeel sociaal beleid Philips 
Voor de tweede keer winds 1985 
heeft Philips door middel van een 
enqu8te getracht zich een beeld te 
vormen van de meningen die er 
onder de personeelsleden in Ne-

Irland leven over zaken als 
arkomstandigheden, beloning, 

ging
....inctioneren van or vakbewe- 

, en van de visieopgde toe-
komst van de ondempm  

Voor Philips lijken de enquetes 
een vast en belangrijk onderdeel 
to worden in de vorming van bet 
smilax! beleid. De dit jeer gehou-
den enqu8te onder 3000 medewer-
kers is ten opzichte van de eerste 
uit 1985 aanzienlijk .uitgebreid 
terwiji er daarr naast een aparte 
vragenlijst was voor alle 
HBO'ers en academic! die in de 
periode Januari 1983 - december 
1986 in dienst waren getreden. De 
algernene enqu8te bevatte vragen 
over onderwerpen als bet werk, 
de leiding, werktijden, bet inko-
men en Philips in het algemeen. 
De HBO'ers en academic' werd 
gevraagd near onderwerpen als 
de sollicitatieprocedure, de bege-
leiding, het werk, cursussen, het 
imago van Philips, inkomen, 
loopbaan en arbeidsmarktorien-
tatie en -mobiliteit. 

Omdat Philips de opiniepellin-
gen voor intern gebruilt hanteert, 
worden de resultaten slechts glo-
heal near buiten gebracht. Star-
ker nog, zelfs de vragenlijsten, 
die volgens het personeelsbled ze-
ventig vragen bevatten, worden 
niet beschikbaar gesteld. De con-
clusies die de Philips Koerier 

eldt, zijn voorlopig. De enquete 
If moat nog zorgvuldig worden 
studeerd alvorens er defini-

tieve conclusies getrokken kun-
nen worden die bij de beleidsvor-
ming een rol kunnen spelen, zo 
last Philips weten. 

De medewerkers van Philips 
zijn positief over bun werk, de 
chefs en de opleidingen, aldus 
Philips Koerier. Een grote meer-
derheid van bet personal wordt 
met veranderingen geconfron-
teerd en weet daar over bet alge-
meen goed read mee. Over de di-
mate chef wordt in grote mete po- 
sitief geoordeeld en bovendien 
zeggen-de meeste ondervraagden, 
met 3000 een afsplegeling vor-
mend van de werknemers in Ne-
derland, dat zij invloed hebben 
op de gang van zaken in de eigen 
afdeling. Het personnel staat kri- 

tischer tegenover het eigen netto-
inkomen terwiji velen niets zin-
nigs kunnen zeggen over het func-
tioneren van de OR en de vakbe-
weging. 

F. L. van den Brand, lid van de 
hoofddirectie van Nederlandse 
Philips Bedrijven, gaat in een be-
geleidend artikel in het perso-
neelsblad in op de conclusies. 
Vooral de opmerkien over het 
inkomen hebben zijn aandacht, 
niet vreemd voor egene onder 
wiens verantwoordelijkheld na-
mens Philips jaren met de vakbe-
weging over de cao is onderhan-
deld. Gebleken is dat een groot 
percentage medewerkers, onder 
wie veeljonge hoger geschoolden, 
van mening is dat zij bij een an- 

_ 	 

der bedrijf meer kunnen verdie-
nen. Een kwart van de onder-
vraagden die verklaarden wel 
eens met dezen gedachte te spelen 
elders te solliciteren, doet dit 
vanwege het beloningsniveau. De 
HBO'ers en academici achten de 
kans aanwezig dat zij binnen zes 
maanden een baan buiten Philips 
kunnen vinden die qua niveau en 
beloning beter is den hun hui-
dige. 

Van den Brand daarover: 'Bij 
verzakelijking past dat medewer-
kers kritischer kijken near bun 
inkomen en de eigen functie. Dat 
men daarbij meer den in bet ver-
leden de bilk near buiten richt, is 
logisch. DR spoort met de ont- 

arbeidsmarkt, wear schaarste on-
der andere tot uitdrukking komt 
in de hoogte van de beloning.' 
Van den Brand zlet de uitslag van 
de enqu8te als een bevestiging 
van de noodzaak ook bet belo-
ningsbeleid verder to verzakelij-
ken en whist daarbij op de pogin-
gen de beloningsstructuur Vow 
cao-B-medewerkers (hogere sale-
risniveaus) te vernieuwen. Overi-
gene is -het Rental medewerkers 
dat verwacht nog minstens een 
functie/vakgroep to kunnen stij-
gen, wel toegenomen van 40% tot 
50%. 

Opmerielijk is het gegeven dat 
het vertrouwen in de toekomst 
van Philips in het algemeen is ge-
daald. Terwij1 in 1985 nog 71% 
van degenen die hun formufier te-
rugstuurden, verklaarde vertrou-
wen te hebben is dat nu minder 
den de helft: 43%. De toekomst 
van de eigen af doling wordt door 
slechts 35% met vertrouwen tege-
moat gezien. Of deze lage uit-
komst het gevolg is van een reeks 
aluitingen die Philips de laatste 
tijd in Nederland heeft aangekon-
digd, kan Philips niet meedelen 
omdat de echte analyse van de en-
qu8te nog moet plaatsvinden, 
maar namens Philips zegt een 
woordvoerder deze conclusie 're-
delijk logisch' to vinde_n. 

Volgens Van den Brand getuigt 
de toegenomen onzekerheid over 
de toekomst van realiteitszin. 
'Vasthouden aan een valse zeker-
held, de ogen sluiten voor de rea-
Melt van de markt- en andere 
ontwikkelingen brengt grate risi-
co's met zich mee.' 

'Veelzeggend' noemt Van den 
Brand de opmerking van veal 
mensen die nog Met zo lang bij 
Philips werken, dat de efficiency 
en flexibiliteit vergroot zouden 
ktmnen worden. Hij noernt bet 
een belangrijk signaal en een att-

. mulans om door te gaan met de 
verzakelijking van het organisa-
tieklimaet en de orgamsatie-
structuur. Mt de enqu8te kwam 
near voren dat een groot deal van 
de academici en HBO'ers vindt 
dat Philips op het punt van effi-
ciency achterblijft. Dat gold ook 
voor zaken als bet alert zijn op de 
marktveranderingen en moge-
lijkleden, het inspelen op veran-
derende maatschappelijke ver-
houdingen en het personeelsbe- 

wi kelingen op de Nederlandse leld. 

Op het punt van de kwaliteit van research loopt Philips vol. 
gens de eigen medewerkers vooroy. De foto toont een deel van 
het chi psonderzoekscentrum in Eindhoven. 

s 

ONDERNEMINGEN BEDRUFSTAKKEN 
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Het kabinet is van mening dat'de ten heeft de gemengde kredleten 
concurrentlepositlevan de Neder-oven Ontwikkelingssamenwerking 
landse exporteurs van kapiteal- ,te handhaven op de huldige om-
.goederen speciale aandacht nodig yang. Het kabinet heeft eveneens 
,heeft. Daarom heeft het kabinet - besloten niet verder te bezuinigen 
besloten dat het matchingfonde, op het budget voor het exportbe-
qlexibeler moat kunnen worden in-

, 
 vorderingsbeleid. Wel sal moeten 

awyof 	4-.411 orrnlin 91711 et facife- zu.nrrlan vetetrf ono wan mat hat 'rut- 

Kluwer koopt INK•grjoep 
Kluwer neemt In dile .' stappen 
(1987, 1988 en 1989) de aandelen 
over van de INK-groep, een van de 
grootste Internationale vertaelbe- 

r
1990 sal 

ljven In 	wereld. 
e(c)Irg rogtz 

van Kluwer zijn. De directia van 
INK behoudt tot die datum de 
meerderheid. De INK-groep 
boekte vorig jeer een omzet van f 5 
miljoen. INK verwacht een vervijf-
voudiging in de komende drie jeer 
door meer met de computer te wen. 
ken. Het bedrijf beet tinder 

-1
an- 

SA- -IA 

Kabinet wil n eer flexibele 
114 

mzet van het ,matchingfon s 
1 
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Als de onderneming Philips in b, lingen en 1200 mensen in dienst 
1991 zijn eeuwfeest viert, sal het zal aenzienlijk worden 1ngekrom-
concern er van top tot teen wezen- " pen. 
lijk enders uitzien dan op dit mci.J.,'" In de landenorganlsaties - Phi-
ment. Dat sal het gevolg zijn van Nlips kent natIonale organisaties 
een diep ingrijpende transforina-: in rond zestig landen - sullen 
tie die bij Philips op: gang le ge-'' ook ingrlipende wijzigingen wor- 
bracht. 	• 	 • ' ' , den doorgevoerd. Omdat de kern- 

'Uit een'veelheld van beslissin- 'i JaeslrLiven self de-verantwoorde-
gen die al in Eindhoven zijn geno-.p; ll kheid-  gaan-dragen vow' te ont- 
men en de gevolgen van die be,i7, 	• "actIvitetten en-niet, zoals- 
slissingen voor de structuur van. , of dusyerre het geval weade na-
het concern kiln diet worden opge- , tionale organisaties, sullen deze 
maakt. 	. 	 . ,-NO's mer.mInder besteffing Ape 

Wet 	dal aftekent 1-',zijn.'.firie-",,kuntien. 	, 

t

ernactivitelten: ' . 	' ' . ' '';'' De federatle van nationale:be• 

, .: professionele informatie- en 41'structuur, omdat ele produktacti. 

elektronische eomponenten alt..  drijven die Philips vormde en die 

t 
voor

elektronika en '‘'''lq. ' itti erdi:t alericcIPTool9  ,!eiliar  frtieltcreix% 
l• co on nd ss ut omf en e  

`eommunicatiesystemen.''' )' ' ' ` "uviteiten dear beaks op stondenc 
• Deze kemactiviteiten worden1  'pat overboord. Wellswear  bilF  

gegoten in de vortn van produkt- '-'% ven de NO's functareren. Intern 
divisies die in elle opzichten self- slrwordenze- ntetmeer en Wet min-
supporting zijn, met wereld,i' der dan nationale raadgevers 
marktmissies. Bij het toedelen -irvoor ' de kembedrilven; extern 
van de coneerInjdaglen,---in-  de_ r treden ze op els vertegenwoordi• 
vorm van kapitaal en menselijkek  ger van Philips near•politiek eh • 
falentera, sullen deze k meetly,-,, publiek. Dat zal in veel, landen 
Wiendeli-Klatt .h°12,-,:.• mogelijk oo14tot.‘ etsige;CrPlitF; 
ben. 	 pin 
-De -ride kernactivitelten sullen ',,' 

y_ g idoloerziechnii;e9ra-an• 
r'zetien lot des.'"  e • 

gezamenlijk kunnen trekken op," transformatie bij Philips zijn er,', 
de basisresearch en op een veelT in de .afgelopen 15 Jaren al ge-
lichtere concernstaf dan tot nu ''' weest, zoals het afstoten van de 
toe gebruikelijk is bij Philips.'''',' farmacleactivitelten,' de sanering 

De overige niet-elektronische '' in de industriele opstelling door. 
ecltvlteiten sullen op enige af--  ' het concentreren van produktles,;' 
Stancrsteari en geen druk mop& ' het eenhoofdig Snaken van de lei.,., 
ultoefenen op de 'concernmIcici ,  ding van de' produktdivisies 
len; Dezcactiviteiten, waeronder I., (voorheen bekend v els " hoof &, 
liChtlgicieilampen els belangrijic- industriegroepen), het samenvoe-
steetroudste,-zullen sigh ;elfstanel gen van produktdivlsies en het 

- dig moeten bewljzen4 of- (vorden J onderbrengen Van veel activItei-.  
samengeVoegd met soortgelijke. ,ten in joint ventures met derden.', 
IfetiViteiten-Van'derdeicet geheel . Al rulm een jeer is Philips in 
WordetiefgegOten:—  - 	, onderhandeling met de Amer!- 

. PrOdUktontwerp, produktont2  , kaanse Whirlpool om de activitel-
wIkkelIng, produktie, logistiek, ten op het gebled van grote huts-
marketing en verkoop worden-  houdellike apparaten ('white 
langs de assen van de produktdi- '. goods') in een gezemenlijke one 
visies gestuurd. De directies van, derneming onder ' te brengen. 
deze kernbedrijven sullen verant- Voor openbare telefonie is dat 
woordelijk zijn voor de financiele eer der gebeurd met de Amed. 
resultaten die wereldwijd wor- kaanse AT&T. Met de Britse GEC • 
den geboekt. 	 wordt al enige tijd onderhandeld 

Voor Philips als geheel zal niet over het samenvoegen vandeAse... 
longer, op enige afstand van de dische systemen. 	. • 	'. 	' ' . ' 
dagelijkse gang van zaken, de 	De transformatie kotnt ook tot: 
read van bestuur verantwoorde' - •ultdrukking in het onder Philips-
lijk zijn, maar een breder be- ' .Eindhoven terugbrengen van de 
mande  0o6pStaad—('Philips . Amerikaanse activiteiten (het op-. 
Group Management Committee.), ' heffen van de oorlogstrust) en het 
direct verhonden met de Iternac- ,daarop gevolgde bod op de nog 
tiviteiten. Deze Groepsraad.  zal ' bij derden uitstaande aandelen I-
hef,tiliemeen vbeleid ' vaststellen '• 

	

uitvoeren. 	 tion. 
North American Philips Corpora- 

en
.  

Een in mei van dit jaar near 
,.
C.
- 

In het beglq van de jaren seven-
buiten toe bekendgemaakte be- ,. tig kende Philips een concern-
slissing • om per . 1 - september,..commissie organIsatie, die de 
jongstieden ' te 'starten met de 18531053read van' bestuUr adyl-
Groepsraad, is te zien els het seerde over aanpaiaingen ' lb de 
startpunt van de transformatie . ' concernstructuur. 	Omstreeks 
die Philips zal gaan doormaken. 	1977 is die commissle opgeheven. 

Deze Groepsraad is samenge- Die aanpak is echter weer van 
steld uit de acht zittende leden - st al gehaald, nu op het hoogste ni-
van de read van bestuur plus di- veau. 
recteuren van, de grote kembe-.- • • Mr J. J. Tuyt is per 1 september 
drijven en van belangrijke con- .-Vrijgemaakt van zijn functie ea' 
cemstaven. Op dit moment een . aanvoerder voor de consumenten- 
gezelschap van tweedf mensen. 	elektronIka-activItelten en naar 
'Zij onderhouden directe lijnen .: de Groepsraad gehaald met de 

met het dagelijks gebeuren in de .everantwoordelijkheld odor aan- 
kembedrijven, met de overige 	assIngen Van de concemstruc- 
produkteefiviteiien, groepen len- - ruur. Hij sal een tandem vormen 
den, adthinistratle, financien, or- met de heer H. A. M. Cliteur, di-
ganisatie en de' research. Daac:.-ir recteur van de stafafdeling corpo-
door wordt een verplatting/ver-: , rate organization and efficiency, 
vlakking van de ,• bestinirlijite • om de transformatie bij Philips 
organIsat le bereikt.' ? • .'''' "v..: • • 	in de komende Jaren doorgevoerd 

De raad van bestuur heeft bij. . to krijgen. 
Ptillipcniet-meer • de -Isontigste- be- .- ' Voor de transformatie als ge-
slissingsbeVaegdheid, ;: • meat" heel bij Philips blijft als eerste 
Vigra (in 'a fgeslanktevOrm) fori, verantwoordelijk de president 
meel gehandhaafd om te voldoen I, van Philips, de beer C. J. van der 

....  Ilan de regels van de Nederland°e• Klugt. 
vennootsehepswet;Tevens sal de -v‘ In een gesprek met Van der 

Klugt licht hij zijn strate le en de 
risk° s die daarmee worden 4 ' gelo- 

. 	- 	: 	.. 	••' `. In juli is een tweede besilssIng p .
en naer toe ry  .. 

. • 	-  
naa r buiten gebracht: de omvang-
dike concernstatImet;.'30 afde- 

i 	' 	' 	' 

rAad van bestuur nog protocol-
laire taken blijven Vernilled. 

E. W. M. de Boer 
D. Kuln 

De twee dOgmals.san 
'Het woord truc hoort thuls in het 
circus, tile blj Philips.' 

President C. J. van der Klugt 
van Philips recht wat verstoord 
zijn rug. Met een brede sweat veegt 
hlj de eerste vraag van de Intervie-
wers van tafel. Nee, het is beslist 
niet zo dat de nieuwe organlsatie• 
structuur als een konijn ult de to-
verhoed is gehaald om nu eens op 

' deze manier te proberen het zo 
broodnodige winstniveau van, 3 
4% van de omzet te halen. 

Evenmin moeten zijn gespreks-
partners het idee koesteren dat de 
bestuurlijke reorganisatie niet no- 
d ig was geweest ale Philips, bij-
voorbeeld door een groot nieces 
met videocassetterecorders, al 
over eencveel. betere- 	winstpositle 

t bad bellehikt.,  
• De verbetering van de netto-

winst- lq onze eerste prioritelt: De 
,•vraag is nu 'of •je. moef cloorgaan 
-met een organisatie die zo'n 40 jaar 

.(.§tilAranderd is gebleven. Ons nt 
woord is: dat kan niet.' 

Vervolgens schetst Van der 
Klugt In snel tempo de veranderin-
gen die op de markten van Philips 
hebben plaatsgevonden. 'Nei de 

• oorlog stonden we voor de taak 
lege markten te vullen. Maar elk 
land wllde daarvoor'zljn eigen in-
ditstrie opzetten dus er, waren tol-
structuren en tmdere • invoerbar-
dares. Je begon in elk land die . 
spullen te maken dleje van huiten 

' • 	 , 	I 
'Anitt hfrnnen kreegkil , • 

i,Lappendeken 
''Philips ward deardOor een lappen-
deken van fabrieken die over heel 
Europa lag ultgespreld. De winst-
.verantwoordelijkheid lag bij de 
;Nationale Organisaties (NO's) en 
;de produktdivisies zorgden voor de 
technologie en de produkten; De 
divisles hadden nauwelijks in-
vloed op de winstverantwoorde-
lijkheid zodat Philips een soort fe-
deratie werd van mini 60 NO's 

Deze situatie is inmiddels ingrij-
-' pend veranderd; gaat Van der 

Klugt vender. De obstakels rond de 
Europese landen zijn weg, je kunt 
• overal bijvoorbeeld je beeldbui-

' zen invoeren.. Gezlen deze ontwlk-
'keling werd het al veel moeilijker 
;de winstverantwoordelijkheid bij 

de NO's te houden. 
Maar de ontwikkelingen gaan 

verder: Niet alleen tussen de Euro-
pese landen zijn barderes geslecht, 
mean ook tussen de grote regio's in 

,de wereld. Zo heeft Japan aanslui-
- ting weten te vinden met de markt 
'.van Amerika, waar ruim 500 min 
'consume.nten wonen, Phlllps intus-
sen opereerde en Opereert nog 
steeds grotendeels vanaf een Euro-
pees platform. 'Maar nu moeten we 
als wereldconcem deze wereld-
markt op', herhaalt Van der Klugt 
voor de zoveelste maal in ten inter- 

' view. 'De werelehnerkbr 	irgtaki 
groter, lucratiever en in tijd op Eu-
ropa vooruit.' 

Dat heeft geleid tot een grote 
verandering in de industrlele op-
stelling die Van der Klugts Voor-
ganger, dr W. Dekker, met vaste 

- hand sinds 1980 heeft doorgevoerd. 
Van der Klugt: •Ik .kan nu stellen 
dat er in heel Europa geen enkeie 
PhilIpsfabrlek meer staat die 

voor het land in If esti-
ging werkt.' • 

Het zijn de divisies' 	zol-gen 
voor het produktconcept en de pro-
dukten maken:-  De NO's zorgen 
voor de verdere afhandeling, wear-
bij de aensturing van bet geheel 
plaatevindt vanult een centraal 
punt, de read van bestuur. Het eer-
ste succes was een belangrijke da-

, ling van het niveau van de voorra-
den van ruim boven de 30% van de 
omzet tot momenteel rond de 24%. 
'En het zal nog verder,zakken.' 

Twee dogma's) 	' 
De bestuurlijke reorganisatie die 
per 1 september belichaamd wordt 
met het aantreden van de Groeps-
raad als hoogste bestuurlijk 
• bij Philips, gaat tilt van 

Iran der Klugt: ... binnen twee 

1 

 paring en beret ken: !   

wee 'dogma's', zo g ( eeft Van de 
Klugt ean. Dogma 1 Is dat tie con 
cernactiviteiten worden aange 
stuurd vanult de produktdivisie 
en niet Langer vanuit de NO's 
dogma 2 is dat de verantwoorde 
lijkheld voor het resultaat definl 
tief kom

i, 
 t te liggen I,bij  de produkt 

divisie 	: 

1  En dat betekent voor Philips eel 
structurele wijziging. De divisii 
wordt Verantwoordelijk voor di 
hele levensweg van zijn produkter 
'die begint bij rand en eincligt bi, 
de klant'. 

I 	. 
Licht  
De drie grote produktdivisies krij 
gen leder een eigen vertegenwoor 
diger in de Groepsraad en eer 
grote mate van zelfstandigheid. De 
grootste zelfstandigheld krljgt de 
produktdivisie Licht. De lampen 
fabricage wordt door Philips be 
schouwd els een kernactiviteit 
Philips is daarmee nummer 1 in di 
wereld en wil dat blijven. 
' Maar -Licht heeft erg weinig ti 
maken met de andere kemgeble 
den van het concern en zal daaron 
1 	, 

illrk 1  

.;111,3Telom-  ogee I: de fine  
Vooml In de flnanciole 
technologie en telecom 
Netwerken ten behoevi 
siring, dealing-rooms, 
en geidautomaten zijn 
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is; Een serviceveriening or 
mondial° religwildte. 
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Het ziJn 	 zo gall 
voor het produktconcept en de pro-' 
dukten maken. De NO's zorgen 
voor de verdereafhandeling, wear-
bij de aansturing van ha geheel 
plaatsvindt vanult een centraal 
punt, de read van bestuur. Het eer-
ste succes was een belangrlJke da-
ting van het niveau van de voorra-
den van ruim boven de 30% van de 
omzet tot momenteel rond de 24%. 
'En het zal nog verder zakken.' 	; 

Twee dogma's) '  
De bestuUrlijke reorganIsatie die 
pea rSepternber belichaamd wordt 
met het aantreden van de Groeps-
raad als hoogste bestuurlijk Il-

1 chaam bij Philips, gaat uit van 

Kluwer koapt INKikep , 
Kluwer neemt in 'drisOtstappen 
(1987, 1988 en 1989) de aandelep 
over van de INK-groep, 	van de 
grootste Internationale y rtaalbe-
drijven in de w.ereld. Op lanuari 
1990 zal INK een volledlg dochter 
van Kluwer zijn. De dlrectie van 
INK behoudt tot die , datum de 
meerderheld. 	De', „INK-groep 
boekte vorlg jaar een'omzpt van f 5 
miljoen. INK verwacht een vervijf-
voudiging in de komende elrie jaar 
door seer met de computer te wer-
ken. Het bedrijf heeft glider an-
dere vestleineen in Paresis. Madrid 

Oe twee cOgma's van Philips,pre
.1

ent vg
t  
rad Ni tgt 

der lid zo 'n dr e tot vier produkt- 
sparingen bereiken. • 	• 	" • . 	 een toenemend risico dat je 	roepsraad zi n verder op- 

gt: ... binnen twee d drie jaar as ettl,ilk! icoster!ba-' 
'' • ' ' ---- 	-' ' 	, •  	.... groepen ander zijn Maeda. Nu is er 

eernactIvitelten worden aange-morning met een eigen boekhou- p s wegens pensionering innen- nanclen); mr F. F. Otten; dr G. van 
stuurd vanult de produktdivisies .- ding, balans, verlies-en winstreke...icort vertrekt of dat Inmiddels al.,Iilouten; dr G.Lorenz (informatie- 
en niet Langer vanuit de NO's; ning 	en . bezittingen. 	De gedaan hebben, is er een unieke ••technologie en communicatie) en it 
dogma 2 is dat de verantwoorde- Groepsraad van Philips fungeert, mogelijkheid om deze bestuurs- K. Hubee (industriele activitelten). 
lijkheld voor het resultaat definl- alleen als een soort commissic van las% er tussenult te halen. 	 Daarnaast zijn lid van de Groeps- 
tief komt te liggen bij de produkt.,  .' aandeelhouders.' • 	• • • • 	. • Van president. tot Werkvloer; read: drs H. H. A. Appelo, con- 
dIvisies. 	, 	 . 	,Lot. ,A eir.„:",, . 1 kent Philips zo'p nen bestuursla-g.  cemdirecteur administratie; ir W., 

• , • ; 	; .Elektronikaiaicillolkiw - A 	I gen. 'We moeten ultvoerig onder- de Kleuver, directievoomitter pro- 
En di4 betekent voor Philips een D 	 ' 	soak plegen near de lagen in de di: duktdivisie componententElcoma; 

..1 	e drie andere grote kernactivitel- visies om te zien of ze al of Met lets de heer J. D. Timmer, directievoor- 
wordt
structurele wijziging. De divisie 

verantwoordelijk voor de 
hele levensweg van zijn produkten 
'die begint bij zand en eincligt bit f  ti  

I .ten, elektronisthe componenten1  bij te drag= hebben.' .... 	...., 1,..._•: Ettter produktdivisie Consumente- 
' Consumentenelektronika en pro- 
f essionele elektronika a nf mita; Geen NAPO 1-kirit,,,,

. 
, ,v . :wen PI I ir,V I ' idAlektronica en mr J. J. Tu.yt, ver- 

de klant'. 	 ca en communicatie, zoals d 	 'I rl.' "14:1'1"'l anQtrutwceeturd
ur!lijk voor Organisatie 

i ,.v, ,n euwe omachrijving luidt) zijn on- De functie van de NO's ;al even- Structuur.  
I .  

I 

-.' ' 	" 	den. Van der Klugt: 'U moet' het 
tear veran er . j ou 
soort regresrecht over wat er in •41.7.P.And augustus — juist voor bet 

d en Zi h 	' . 	' 	. den eel' :̀ , ,.... , ii,, 0  „ „ i  , ,,, ri, derling nauw met elkaar verbow ig  Licht • 
hen land door de produktdivisies ('aantreden van de Groepsraad — De drle rote produktdiVisies kriF,  ' zien als een boom waarvan de Stan{ 

gen ceder een eigen vertegenwoor-, J; wordt gevormd door de • compo- gebeurt. Maar zlj zullen nu door de . Bing de heer R. C. Spinosa Cattela, 
diger in de Groepsraad en eend  ,nenten en de .takken zijn den de produktdivisies met hun neus in de, 'lid van de read van bestuur voor . 
grote mate van zelfstandigheid. De consumenten- , en, ; prnfessinnele gewenste richtIng worden gezet. concernadmInistratie, met pensi- 
grootste zelfstandigheid krijgt de elektronika.' • ' 	' 	 Dat betekent ook het einde van ; oen. Eind dit jeer zal de beer Hees- 
produktdIvisie Licht. De tampon- 	Ook deze kernactivitelten war= dochterbedrijf North American se'is wegens pensionering terugtre- 
fabricage wordt door Philips be: : den verzorgd door een even groat Philips Corp.,, omdat haar activi, , den. Begin 1988 gal drs J. H. Goris 
schouwd als een kernactivitelt. aantal produktdivisies die eigen teltep ook ander verantwoorde-,1  lid worden Van de Groepsraad als 
Philips is daarmee ntunzner 1 in de , winstverantwoordelijkheid krij; 14kheid komen van de produkti11coricerndirecteur flnanclen. Medio 
wereld en wil dat blijven. 	..'gen en op termijn te zorgen hebben 1  v sies. Daarom is Philips bereid •,volgend jeer neemt hij de functie 
i  Maar Licht heeft erg weinig' te ,, voor een eigen balans en verlles- eri ruim f l mrd neer to tellen om de yap de beer Zantman oval., die den 
maken met de andere kerngeble-i winstrekening. Ze krijgen een el  rainderbeidsaandeelhoudere uit te; , Met pen.sioen gaat. - 
tlen'veri het concern en zal daarom gen wereldmarktmissie. 	 kopen. 

1.1./ant, 
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'Philips ward daardaor;en lappen-' ; 
deken van fabrieken die over heel twee 'dogma's', zo gegItlit0 ire) 
Europe lag uit espreid. De winst- Klugt aan. Dogma 1; is dat {le ohm 
verantwoordel 	eid lag j de 
Nationale Organisaties (NO's) en 

. de produktdivisies zorgden voor de 
technologie en de produkten; De 
divisies hadden nauwelijks in-
vloed op de winstverantwoorde-
lljkheid zodat Philips een soort fe-
deratie werd van ruim 80 NO's.' 

Deze situatie is Inmiddels ingrlj-
pend veranderd; gaat Van der 
Klugt verder. De obstakels rond de 
Europese Widen ziJn weg, je kunt 
nu overal bijvoorbeeld jebeeldbui-
zen invoeren..Gezlen deze ontwik-
keling werd het al veel moeilijker 
de winstverantwoordelijkheld bij 

. de NO's te houden. 
Maar de ontwikkelingen gaan 

verder: Niet alleen tussen de Euro-
pese landen zijn barrieres geslecht, 
maar ook tussen de grote reglo's in 
de wereld. Zo heeft Japan aanslul-
ting weten te vinden met de markt 
van Amerika, wear ruim 500 min 

• consumenten wonen, Philips intus-
sen opereerde en opereert nog 
steeds grotendeels venaf een Euro-
pees platform. 'Maar nu moeten we 
als wereldconcern deze wereld-
markt op', herhaalt Van der Klugt 
voor de zoveelste maal in eng inter- 
view. 	-• wereldmarktt lit yaaki 
grote 	•atiever en in did op Eu- 
ropa 1, 	 • 

Dat heeft geleid tot een grate 
verandering in de industriele op-
stelling die Van der Klugts voor-
ganger, dr W. Dekker, met vaste 
hand slnds 1980 heeft doorgevoerd. 
Van der Klugt: 'Ik kan nu stellen 
dat er in heel Europa geen enkele 
Philipsfabriek meet staat die uit-
sluitend voor bet land van vesti-
ging werkt.' 

'Het woord true hoort thuis hi het 
circus, niet bij Philips.' 

President C. J. van der Klugt 
van Philips recht wat verstoord 
zijn rug. Met een brede sweat veegt 
hij de eerste vraag van de Intervie-
wers van tafel. Nee, het is beslist 
niet zo dat de nieuwe organisatie-
structuur als een konijn uit de to-
verhoed Is gehaald om nu eens op 
deze manier te proberen het zo 
broodnodige winstniveau van 3 
4% van de omzet te halen. 

Evenmin moeten zijn gespreks-
partners het idee koesteren dat de 
bestuurlijke reorganisatie niet no-
dig was geweest als Philips, bij-
voorbeeld door een groot succes 
met videocassetterecorders, al 
over een veel betere winstpositie 
had beschikt.. 

'De verbetering yap de netto-
winst is onze eerste prioritelt: De 
vraag is nu Pot •je moet dqorgaan 
met een organisatie die zo'n 40 jeer 
onveranderd is gebleven. Ons ant-
woord is: dat kan niet.' 

Vervolgens schetst Van I der 
Klugt in snel tempo de veranderin-
gen die op de markten van Philips 
hebben plaatsgevonden. 'Na de 
oorlog stonden we voor de task 
lege markten te vullen. Maar elk 
land wilde daarvoor zijn eigen In-
dustrie opzetten dus er waren tot-
structuren en kndere invoerber-
Hares. Je begon in elk land die 
spullen te maken die je van buiten 
met bi- 	kreeg.' 

A 	• 
Lapi. .eken 

Dat 	ildtg 	ook Moor do con 	' a tigu 'hi e8 ' est. Hij tIP 	i 	
I, 

nentendiviale, die echter allereemt Wil• alltiOnen wee tot. diie jeer 
i 

 
to zorgen heeft voor de toelevering aanalenlijke kostenbesparingen • 
aan de , andere produktdivisiel.• • zien. .. Uiteiridelijk moeten elle ; 
Van der!Klugt erkent dat dit eon structuurwijzigingen lelden tot een 
moellijk probleern is: wear de minstens tweemeal zo hoog whist- • 
grens te trekken tussen de eigen In: niveau. Daarblj moat In 1990 min- ' 
tame, toeleverende functie •en Id": stens de 3% !al warden j gehaald. 

ten?' 
activiteiten voor de buiterimmit- Van der Klugt;. 'We bestaan bit de 
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Benoeming 

Hierbij delcn wij u mede dat met 
ingang van 1 september tot 
Plantmanager Apeldoorn benoemd 
wordt ir. J. Gietema. 
Als Plantmanager zal de heer 
Gietema tevens optreden als 
Bestuurder Apeldoorn conform de 
Wet op de Ondernemingsraden. 

FLITSEN 
Hollandse Signaalapparaten B.V., Postbus 42, 7550 GD Hengelo Ov., 39e jaargang — No. 6 — juli/august4 1987 

Uitrusting voor drie Portugese fregatten 
Kort geleden plaatste de Portugese Marine 
een opdracht voor het leveren van de 
Sensor, Weapon Control en Command 
Systems voor drie fregatten van het type 

-KO 200. 
. 	schepen zullen worden gebouwd door 
Howaldtswerke Deutsche Werft, het derde 
door Blohm & Voss, in Duitsland. 
Signaal zal de schepen voorzien van de 
nieuwste elektronische systemen. Deze 
belangrijke opdracht is mede tot stand 
gckomen dank zij de uitstekcndc rclatics 
met Portugese en Nederlandse Overheden 
en Marines. 

Met het oog op de toekomst 

De fregatten zullen tot de best uitgerustc en 
modernste behoren van wat vandaag de 
dag beschikbaar is ten behoeve van 
marines. 

De apparatuur houdt de volgende Signaal-
systemen in: 
— Stacos, Signaal's tactische commando 

systeem; 
— Wapenbesturingssysteem met behulp van 

twee STIRS; 
— DA08 middel- tot lange-afstands F-band 

radar; 
— VESTA helicopter transponder systeem; 
— Video recording systeem. 
Bovendien zal Signaal ecn software 
ontwikkelingssysteem leveren en ecn 
commando-team trainer. Deze maken geen 
deel uit van de scheepsuitrusting. 

Met het oog op volledigheid 

Signaal heeft de verantwoordelijkhcid voor 
de volledige systeemintegratie met inbegrip 
van reservedelen, logistieke ondersteuning 
en training. 

Contact Oud-Mariniers * Eerste plaats voor Huizen * Thedo Andre Wereldkampioen 



Het ministerie van Defensie in Den Haag verwacht 
'heel nadrukkelille dat de Amerikaanse marine het 
Nederlandse, Go a Iteeper-systeem gaat testen, 

De Goalkeeper, uitgerust met een zoek- en volgradar van Sig- 
naal en een snelvuuricanon van General Electric. 	amosmma4 

HFt FinvIcie00401a4 

Defensie: marin,c,y5.gaat am de 
slag met r Goalkpcper van Signaal 

De Goalkeeper is een wapensys-
teem dat marineschepen tegen ra-
ketaanvallen ken beschermen. Op 
Defensie wordt de bereldheld van 
de VS om het system te beproeven 
gezien als een doorbraak. 

In principe is het de Ameri-
kaanse strAditrachten verboden 
wapens buiten de VS aan te schaf-
fen. Niettemin kreeg staatssecreta-
ris Van Houwelingen clod vorlge 
week in Washington de toezegging 
van onderminister van defensie 
W. H. Taft IV dat de Goalkeeper 
getest zal worden. De proefneming 

aat een jeer duren en Is een pro-
ject waarmee enige miljoenen clol-
ars zijn gemoeid. 

iak ligt erg gevoelig in 
Ws__ ..gton. Nadal in Nederland 
bekend was geworden dat Taft 
proefnemingen had toegezegd be-
nadrukte een woordvoerster van 
het Pentagon. bet Amerikaaase  

mintsterie van defensie, dat er nog 
geen deflnItief bealuit la genomen. 

De Goalkeeper is een syateem 
van Hollandse Signaal ppparaten 
BV in Hengelo, een vrijwal voile-
dige Philips-dochter waarin de 
Staat der Nederlanden een minder-
heldsbelang heeft, van een procent 

Een woordvoerder van staatsse-
cretaris Van Houwelingen meant 
dat Taft 'fors verder' Is gegaan dan 
In het verleden mogelijk bleak. En-
kele malen eerder is getracht de be-
langstellIng van de VS te wekken 
voor de Goalkeeper, onder meer in 
onderhandelingen over compensa-
tie voor de aanschaf van Ameri-
kaanse Patriot-raketten door de 
Nederlandse luchtmacht. Die po-
Mtge* bleven toen zonder maul- 

'Taft heeft nu gezegd dat de ma-
rine zeker van plan is de Goalkee-
per te testen', aldus de Haagse 
woordvoerder, die de bespre-
kingen van beide bewindslieden in 

.Washington bljwoonde. Hij meant 
dat de formele afhandeling van 

, deze toezegging nog wel even sal 
duren, maar dat de zaak in decem-
ber rand kan zijn. • 

Voor de Goalkeeper bestaat 
maar ten altematief, en wel de 
Amerikaanse Phalanx. Volgens 
Defensie In Den Haag Is dlt sys-
teem echter niet zo goed als de 

, Goalkeeper. 

Hollandse Signaal Apparaten 
(Signaal) heeft het luchtafweersys-
teem de afgelopen Jaren ontw ik-

. keld met ongeveer f 30 min steun 
van de Nederlandse overheld. Het 
geld ward verschaft in bet kader 
van de Codema-regeling, bestemd 
voor het mede-financieren van de 
ontwikkeling van defensiemate-
rieel in Nederland. Van Houwelin-
gen schreet in maart 1988 aan de 
Tweede Kamer dat de overheids-

' bijdrage aan de Goalkeeper twee 
derde van de' totale projectkosten 
bedroeg. 	-- 

De Nederlandse marine heeft tot 
nu toe 23 Goalkeepers besteld. De 
Britse marine heeft er 15 gekocht 
in het kader van een bilateraal 
compensatieprogramma. In roil 
hiervoor kocht Nederland gastur- 

nieuwe M-fregatten, alsmede elek-
tronische apparetuur van Britse 
bedrijven. 

In totaal belopen de Nederlandse 
en Britse orders near schatting een 
waarde van 1  1 mrd voor Signaal. 
Niet bekend is wat de Britten moe-
ten betalen voor hun 15 systemen. 
Signaal heeft een overeenkomst 
met zijn buitenlandse afnemers om 
pen prijzen te noemen. 

Wel duidelijk is dat de prijs voor 
een Goalkeeper-systeem kan flue-
tueren. In 1985 kocht Defensie tien 
Goalkeepers. Die kostten toen in-
clusief opleidingen ruim f 36 min 
per stuk. In 1986 kocht Defensie 
opnieuw Goalkeepers voor 1 23 
min per stuk. Het prijsverschil 
werd destijds toegeschreven aan 
de inmiddels serlematig geworden 
produktie en aan een daling van de 
do ilarkoers, die een prijsdrukkend 
effect heeft op door Signaal in de 
VS ingekochte onderdelen voor bet 
systeem. 

De Koninklijke Marine instal-
leert de Goalkeepers op de be-
staande S-fregatten, het bevoorra-
dingsschip de Zuiderkruis en op de 
tileuwe M-fregatten. 

Signaal heeft self pogingen on-
dernomen om de VS te Interesseren 
voor de Goalkeeper. Deze hadden 
geen succes, ofschoon het Ameri-
kaanse bedrijf General Electric als 
toeleverancler is betrokken bij de 
produktie van het systeem. Gene-
ral Electric levert het snelvuurka-
non voor de Goalkeeper, Signaal 
bouwt zelf de radarinstallaties en 
de bijbehorende elektronika. 

Onderminister Taft maakte in 
november 1986 voor het eerst 
ruimte voor proefnemingen, tlj-
dens een bezoek aan Van Houwe-
lingen In Nederland. De bewinds-
lieden spraken destijds over de 
aanschaf door Nederland van de 
Amerikaanse MLRS (Multiple 
Launched Rocket System), een ra-
ketsysteem voor de artillerie. Zij 
stelden een Nederlands-Ameri-
kaanse werkgroep in die moest 
vaststellen welke compensatleor-
ders Nederland kon krijgen In run 
voor de aanschaf. 

De Amerikaanse belangstelling 
voor de Goalkeeper stond geheel 
los van daze onderhandelingen. 
Taft ging vorig jaar met verder dan 
te zeggen dat de Amerikaanse ma-
rine zou nagaan of er mogelijkhe-
den Ain om de Goalkeeper te tes- 

Diverse Amerikaanse wetten 
verbieden het de strijdkrachten 
wapensystemen te kopen buiten de 
VS. In West-Europa is hierover de 
afgelopen jaren groeiende irritatie 
ontstaan, omdat de Europese 
NAVO-landen wel zijn aangewe-
zen op aankopen in de VS. Het 
Amerikaanse Congres heeft 
daarom sinds twee jaar $ 400 min 
vrijgemaakt voor het testen en ont-
wikkelen van buitenlandse wapen-
systemen. 

Volgens de woordvoerder van 
Van Houwelingen is de staatssecre-
taris 'via daze invalshoek' op-
nieuw besprekingen begonnen met 
Taft. Een eventuele ontwikkeling 
van de Goalkeeper voor de Ameri-
kaanse marine zal, op basis van de 
bestuande wetgeving in de VS, 
vrijwel zeker moeten geschieden in 
samenwerking met de Aznerl-
kaanse Industrie. 

Tot nu toe is de Amerikaanse 
markt your Simaal vrijwel geslo-
ten. Het bedrijf is slechts indirect 
actief in de VS via Sperry, die met 
een licentle van Signaal vuurlel-
dingssystemen bouwt. 

Signaal is wel actief op andere 
buitenlandse markten. Volgens 
een onderzoek van de TU Eindho-
ven uit 1985 is de Philips-dochter 
bet enige Nederlandse bedrijf dat  

succesvol opereert op de export-
markt voor wapensystemen. Er 
werken bij Signaal zo 'n 6000 perso-
nen. In totaal werken er volgens 
het TU-onderzoek 15.000 mensen in 
de Nederlandse defensie-industrie. 

De directie van Signaal maakt 
zich zorgen over recente ontwikke-
lingen op de Internationale markt 
voor wapensystemen. Directeur 
B. H. Kampman zei begin dit jaar 
in zijn tueuwjaarstoespraak dat 
die markt steeds meer door de ko-
pers wordt beheerst. Wapenfabri-
kanten krijgen te maken met over-
heden die bezuinigen, zo zei Kamp-
man, en daarblj het defenslebud-
get niet ongemoeid laten. 

'Dit heelt niet alleen Inv loed op 
de omvang van de bestedingen', al-
dus Kampman, 'wear ook op de 
zorgvuld Igheld waarmee die baste-
dingen worden gewikt en gewo-
gen'. Voor Signaal betekent dit be-
perktere atz,etmogelijkheden, toe- 
nemende 	concurrent le, 	weer 
elsende afnemers en ingew ikkel-
der werkwljzen, zowel technisch 
als conunercleel, zei Kampman. 

Eind maart van dit jaar kon-
di de Signaal inkrimpingcn aan 
bij de vestigingen in Huizen en 
Eindhoven. In totaal moeten er 135 
arbeidsplaatsen vervallen, onder 
andere als gevolg van het WOW-
no yap grote opoirWep. 
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Het State Department in Was-
hington heeft aan het Ameri-
kaanse Congres een rapport uit-
gebracht waaruit nogal irritatie 
blijkt over schendingen van het 
tien jaar geleden door de Ver-
enigde Naties afgekondigde wa-
penembargo voor Zuid-Afrika. 
Die irritatie geldt met name Is-
rael en een aantal Navo-
bondgenoten in West-Europa. 
Engeland, Frankrijk en Italie 
zijn blijven doorgaan met de be-
voorrading van het Zuidafri-
kaanse leger en de politie. Ook 
Nederland wordt als boosdoener 
aangemerkt, zij bet dat de rege-
ring in Den Haag niet direkt 
medeplichtig zou zijn. 

Volgens Sami Faltas, verbonden 
aan de Technische Universiteit van 
Eindhoven en onderzoeker van de 
(internationale) wapenhandel met 
het apartheidsbewind, moet het aan 

Faltas noemt als voorbeeld het 
concern Motorola dat de Zuidafri-
kaanse politie voorzag van radio's. In 
1978 kwarn daar verandering in. In 
navolging van het door de VN afge-
kondigde embargo verbood Was-
hington de levering van alle goede-
ren, ook de civiele, aan het leger en 

't Amerikaanse Congres uitgebrach-
te rapport vooral worden gezien als 
een „politiek signal". Hoewel er 
niet aan hoeft te worden getwijfeld 
dat ook de Amerikanen „boter op het 
hoofd hebben, hebben zij wel enig 
recht van spreken. Tot dusver is er 
geen Westers land dat met betrek-
king tot het wapenembargo zo ver is 
gegaan als de Verenigde Staten. De 
wetgeving daar is vrij scherp. In de 
afgelopen jaren zijn verschillende 
bedrijven aangepakt die door de ma-
zen van het net dachten te glippen..." 

Van de gekke 

Amerikatien geirriteerd, over uiking wapertembargo 
an het apartheidsbewind. dit punt bij tle Amerikanen achter-

verbod tevens de civiele loopt, noemt Sami Faltas „van de 
produkten betrof had te maken met gekke". „Het moet toch mogelijk zijn 
het probleem dat de grens tussen de inaatregelen of te dwingen die ons 
leveranties en de doeleinden waar- met de Amerlicanen op z'n minst op 
voor ze zijn bestemd niet of nauwe- den lijn brengen. Ik denk in eerste 
lijks valt aan te geven. Motorola instantie aan een algeheel verbod 
verdween dus van het toneel en de van alle leveranties aan het leger en 
plaats die openviel werd ingenomen de politie in Zuid-Afrika. Als vol-
door... het Nederlandse concern Phi- gende stap zou een algeheel strate-
lips, veruit de grootste leverancier gisch embargo tegen dat land moeten 
van de radio's voor de Zuidafrikaan- worden afgekondigd. Dat heeft niet 
se politie en andere electronics. „Een zozeer te maken met de directe 
duidelijk voorbeeld dus tegen welke bevoorrading van leger en politie als 
achtergrond de irritatie van de Ame- wel met een Nederlandse definite 
rikanen valt te verklaren. Hun eigen welke goederen van strategisch be-
bedrijven klagen steen en been dat fang verboden moeten worden." De 
hun concurrentiepositie wordt aan- Eindhovense deskundige wijst er op 
getast." En dat geldt natuurlijk ook dat Zuid-Afrika het enige land in de 
voor de bedrijven in andere landen wereld is dat onder het wapenem- 
•die de Amerikanen uit hun posities bargo van de Verenigde Naties valt. 
dreigen te verdringen omdat hun 
overheden zich aan het wapenem-
bargo niet of nauwelijks iets gelegen 
laten liggen. 

Dat Nederland bij de wetgeving op 

„Wat in Navo-verband geldt voor de 
landen van het Warschaupact, geldt 
nog steeds niet voor het apartheids-
regime. Pretoria kan nog steeds krij-
gen wat zij nodig heeft.' 
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Groot aandeel Hollandse Signaal Apparaten 
/_ 

Nieuw scheeP daart- 
begeleidingsgsteem 
Rotterdam operationeel 

Vorige maand is het nieuwe scheepvaart begelei-
dingssysteem Rotterdam in gebruik genomen. De 
nieuwe radarketen is negentig kilometer lang en telt 
26 onbemande radarstations. Verder telt de keten 
drie verkeerscentrales en twee verkeersposten. Het 
hoogste organisatorische niveau bevindt zich in het 
havencobrdinatiecentrum. Het nieuwe 'doelvolg-
' •,steem is in de pleats gekomen van een beschei- 

i walradarsysteem dat dateert uit 1956 en negen 
-dmande walradarposten telde. Dit zeer betrouw-
bare en geavanceerde radarsysteem is geleverd 
door Hollandse Signaal Apparaten B.V. (Signaal). 

De keten loom van het lichtei. 
land Goeree tot de Van Briene-
noordbrug on tangs het twat] 
duel van de Dude Maas. Dit 
biudt eon tweede mogelijkheid 
om near Dordrecht to varen. 
Her scheepvaartbegeleidings-
systeein is in stoat alle hewn-
gingen van leder schip le vol. 
yen nit waar nodig adviezen to 
geven aan bij voorbeeld schip-
pars en andere belanghebben-
den. In geval van Idreigendel 
calamiteiten is men, door het 
totaaloverzicht van de actuele 
situatie, dat permanent voor-
handen is. in stoat snel en effi-
cient in le grijpen. Met dit sys-
teem is de Rotterdamse haven 
eon van de best beveiligde ter 
we relit geworden. 

Loodsen 

De oude keten was bij installa-
tie de modernste in zijn soon 
en diende oorspronkelijk om 
loodsen behulpzaam to zijn bij 
slecht weer. Met de snelle 

van het scheepvaanver- 
n de jaren zestig, is de ra- 
den ook gaan werken in 

gunstige weersomstandig-
heden. 
Het begeleidende systeem 
ward al snel uitgebreid tot niet-
beloodste schepen en wat later 
kwam daar de begeleiding van 
de binnenvaart bij. Eind jaren 
zestig begin jaren zeventig 
ward echter duidalijk dal eon 
moderner en ungebreider eye-
teem nodig was. 
Er volgde eon lenge voorberei-
dingstijd waarin verschillende 
studies werden verricht. Dear-
uit bleak onder moor eon Want 
can inlegratie human baling-
heithende diensten. Ook de ult-
vvisseling van gegevens tussen 
diverse groeperingen in het he-
venverkeer bleak niet opti-
maal. Daarnaast zou de opera-
tor moor en beter waar moeten 
kunnen nemen om zijn ye,-
keersbegaleidende teak baler 

kunnen anon. Buslotrin word 
_hot.  &himd iLil du md;n zou 
mouton besti 1ken, of to blui• 
dull duo( het plaatsen van 
ineer onbemande rad arposten 
en op andere plaatsen. 

In 1982 wind de waste pawl gra-
slagen soar de nieuwe radar-
keten. Signed! leverde voor de 
gehele operetta 26 onbeinande 
radiirposten, een automatisch 
doelvolgsysteem, dot op elle 
radarsensoren is aangesloten 
en een aantal video-camera's 
voor eon gesloten tenet. De 
camera's warden opgesteld op 
'moeilijke' plaatsen wear ra-
darwaarneming niet mogelijk 
was. Verder een radiopeilsys- 

teem met drie stations, zicht-
meters en een int ormatiever-
werkend systeem. Last but not 
least de radarbeeldschermen 
en andere display unite. 

Regio's 
Het nieuwe Verkeers Begelei-
dend Systeem (VBS) bestrijkt 
een gebied dat loop! van viRtig 
kilometer buiten de kust tot 
veenig kilometer landin-
weans. Dit gebied is verdeeld 
in drie regio's met ieder een 
verkeerscentrale. Vanuit daze 
centrales word) met de mari-
loon contact onderhouden met 
de schepen. Twee van de drie 
regio's hebben daarnaast nog 
een verkeerspost die zich met 
de binnenvaart bezighoudt. 
Elke regio is verdeeld in een 
aantal sectoren, waarover een 
verkeersbegeleider 	verant- 
woordehjk is. De drie verkeers-
centrales warden overkoepeld 
door het havencoOrdinatiecen-
trum, dat is gevestigd in Euro-
point 3. 

Peilingen 
Als schepen zich buitengaats 
maiden worden ze automa-
tisch door een van de drie re-
diopeilers, die zich bij Wasse-
near, op de Measviakte en op 
de kop van Schouwen-Duive-
land bevinden, gepeild. Daze 
pailingen helpen het schip 
identificaren, omdet de pailin-
gen op een van de radarscher-
men komen. Op de kruising 
van de peilingen ligt de radar-
echo van het betreftende schip. 
Elko drie seconden is er een ra-
deromwenteling door hat au-
tomatisch' dosivolpayatesm, 
nodal de positie van hat 'chip 
uiterst nauwkeurig kan worden 
gevolgd. Omdat achepen goon 
transponders ruin boord hob-
ben, kan niet worden vastge-
staid wet voor schip het is. Om 
dit loch to kunnen vaststellen 
heap de PTT een geintegreerd 
communicatiosysieem ontwik. 
kuld, wourdour do ineriluun, 
niubiloloon en telefoon up een 
pantie! kunnen worden be-
diend. 
Er werden nieuwe marif oonka-
nalen in gebruik genomen en 
maar lief st acht verschillende 
mobiloloonkanalen. 
„Eon beetle r uim," zegt de hear 
J.C.M.V. de Keizer van het pro- 

". Schenbaar ordeloos bewe-
gen zich talloze vaartuigen in 
hat water van het Rotterdamse 
havengabied. Niets is Oehler 
minder wear. fen geavanceerd 
doelvolgIcommunicetiesys-
teem houdt ages scherp in de 
gaten. 

A De twee grote radarbeeld-
schermen, met eon doorsnede 
van 50 cm. Hierop verschijnen 
de ruwe radarbeelden van de 
vaartuigen plus de con figuratie 
llijnenbeeldenlvan de havens, 
symbolen, figuurtjes en label-
len. Op de vergroting van het 
beeldscherm fbovanlrijn de 
scheepsbewegingen good te 
zien. 

scherm in zijn hoofd moest 
houden. 

level) lokaties 
Op zeven verschillende loka-
ties zijn elf videocamera's op-
gesteld. Dit zijn plaatsen waar-
bij radarsignalen onvoldoende 
tot hun recht louden kumen. 411P 
Venal doze 'moeiliike' plaatsen 
worden de beelden doorge-
stuurd near de verkeerscentra-
les of -posten voor ondersteu-
nende informatie. Door middel 
van monitoren is de actuele si-
tualie constant to Lien. 

Cruciaal is dat het doelvolgsys-
teem een integraal gebied kan 
laten zien, in pleats van een 
deelgebied. Zo'n hondetd Phi-
lips computers verwerken het 
zogenaamde ruw-radarbeeld 
tot bruikbare int ormatie op de 
beeldschermen. Na individue. 
le bewerking door sensoren 
worden positie van het schip, 
snelheid, almetingen en ande-
re tar sake dean& gegevens 
door de computer bewerkt, 
opgeslagen en in schemati-
sche worm gepresenteerd. De 
operator krijgt de som van de-
cc 'multi-radar tracking' in lien 
beeld op zijn scherm to zien. 
Daarna kan hit vervolgens een 
willekeurige uitsnede molten, "My 
als hij hat nodig vindt um een 

jectbureau Walradar in Rotter-
dam. _Maar dat heeh to maken 
met het led dal do gemeente 
Rotterdam en Rijkswaterstaat 
beiden in het project participe-
ren, zodat bepaalde sectoren 
elkaar overlappen. Dal gaol in 
de toekomst echter verande-
ren. Het nautisch beheer komt 
per 1 september geheel in han-
den van de gemeente Rot-
terdam." 

marifoon worth ten behoo-
ve van de verkeersbegeleiding 
gebruikt voor gesprekken met 
de scheepvaart. Da mobilo-
loon is er voor contact tussen 
de verschillende diensten als 
patrouillevaanuigen, loods-
dienst, brandweer en de aide-
ling gevaarlijke stollen. 
Op het radarbeeldscherm is 
duidelijk to zien of men met een 
grout of een klein schip heel to 

doen. Het systeem 'tekent' een 
duidelijke scheepsvorm en 
neemt in de takening oak de 
grootte van het vaartuig mee. 

Het automatische doelvolgsys-
teem zorgt ervoor dat men op 
leder moment weet waar het 
schip zich bevindt. Dit in tegen-
stalling tot het oude systeem, 
waarbij de operator constant 
de radarconfiguratie op het 



sedan 1 januari 1987 met 700 
personen. De vermindering 
deed zich met name voor in 
een aanlal in Europa gevestjg-
de bedrijvan van de sector 
Consumentenelektronica. Een 

lichte personealsstijuing 
zich per said° voor op 	e- 
rikaanse contine 

g  van een stij 	n Laetvijnis g- 
Amerika 	.en dating in 
Noord- 

De uilkomsten van het wale 
kwartaal gevon peen aanlei-
ding de in het jaarverslag uit-
gesproken vooruitzichten voor 
1987 to herzian. 

Netto-o 

1986 1987 
11 811 13 066 

217 240 

7 
-42 

205 

- 32 
- 41 

144 

116 kwanoal 	lwkwanool 

b: 	.gen in miljoenen g 

Bedrijf 
Financiering 
Financiele bat beaten 

win 

Winst na acting 
Mn.het nano resu t van niet 
ge 	olideerde deelnernin 

eel van derden 

owinet 

826 
63 

-464 

733 
sa 

-437' 

416 
-175 

, 384 
-177 

Bedrijfsresultaat in % van de netto-omzet 
	

7,0 
	

5,6 
Winst v66r belasting in % van de neno-omzet 

	
3,5 
	

3,0 
Winst no belasting in % van de nano-omzet 

	
2,0 
	

1,7 
Nattowinst in % van het eigen vermogen 

	
5,2 
	

3.6 
Nenowinst per gewoon aandeel van / 10 tin guldens 

	
0,88 
	

0,63 
Idem op basis van historische kosten (G.kA.P.) per 

gewoon aandeel van j 10 (in guldens) 
	

0,75 
	

0,67 

Ultimo maart 
	

1987 
	

1986 

Voorraden (in % van de netto-omzet in de leatste 12 maanden) 
	

24,3 
Gemiddelde krediettermijn van handelsdebiteuren (in maanden) 

	
2,3 

Effecten en liquids middelen 
Vreemd vermogen in % van het totaal vermogen 
Werknemers 	(vergelijkbare stand per 1-1-1987: 343 400) 	342 
Van wie in Nederland (vergelijkbare stand per 1-1-1987: 70.2001 

	
70 200 

Bij de bepaling van het resultaat en het vermogen is verhoudingsgewijse rekening gehoude 
met eon schatting van die voorzieningen welke neer verwachting aan het einde van het 
boekjaar getroffen moisten worden. 

23,9 
2,4 

2 314 
65,0 

345 900 
70 400 

den lager waren don jp 1986. . 
Het..  bedrigsresuttaat als per • 
centage van de leveringen ver-
beterde in de sectoren Verlich-
ting, Huishoudelijke Apparaten 
en in het bijzonder bij Compo-
nenten. In de sector Consu-
menteneleknonica was dit 
eveneens het gavel indien bij-
zondere baton buiten beschou  
wing worden gelaten. Door 
lege factureringsniveau in 
earste kwadaal bleven 
sultaten in de profee  
sector enigszins acht 
van vorig jaar. 
Geografisch gezie 
drijfsresultaat in 
behalve Nederl 
tering to zien, 
in de Vera 
Arnerika e 
In verg 
maart 
voorra 
orn 
gin • 
pr • 

ale 
ij die 

I het be-
gebieden 

een verbe-
sterkst echter 

e Staten van 
nada. 

ng  met ultimo 
gal het kengetal 

in parcenten van de 
echts een geringe stij-
zien, namelijk tot 24,3 

nt, voornamelijk als ge-
van wisselkoerswijzi-

gen. 
et aantal werknemers daalde 
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drijfsresultaat verb 

• can van de 26 onbemande raderposten, die de actuate situatie 
doorgeven can de centrales. Doze post stoat bij de Botlekcentrale. 

bapealde situatie natter to be-
studeren. 

De sensoren staan zo dicht bij 
elkaar opgesteld dat ze elkaar 
overlappen. Als twee sensoren 
hatzelfde schip zien, zorgt het 
systeem ervoor dot er den 
beeld wordt verwijderd. Daze 
dubbela radardekking zorgt er 
tevans voor dat een klein schip 
met meer afgedekt wordt door 
een groot schip. Mocht een 
schip toch in een schaduwge-
hied van eon sensor verdwij-
nen, dan rekent het systeem 
via keersgegegevens van de 
ancient sensor verder tartlet 
het schip weer in beeld ver-
schijnt. 

Hoogslandje 

Een technisch sottware-hoog-
standja zorgt ervoor dat 'valse' 
radarreflecties 	voorkomen 
worden. Behalva de vele sche-
pen zijn er in een haven talloze 
objecten zoals kronen, opslag-
tanks, kademuren an dokken 
wear de radarstralen tagenaan 
kaatsen. Hat computersysteem 
• ervoor dot al daze valsa 

ies er uit worden ge-
. 

De informatie die het systeem 
verscheft komt op een van de 
achttien verkeersbegeleidings-
consoles die in ovarian met hat 
Instituut voor Zintuigfysiologie 
speciaal voor het VBS -systeem 
door Signaal zijn ontworpen. 
Daarin zitten twee grow beeld-
schermen met een doorsnede 
van 50 cm, wearop het ruw ra-
darbeeld verschiint, avenals 
synthatische informatie zoals 
de configuratie van de haven, 
symbolen en tabellen. 
Daze radarschermen worden 
door twee man bediend. leder° 
bath heett eon computertermi-
nal met twee beeldschermen, 
televisiamonitors en can apart 
paneel voor geluidscommuni-
cane. Alto dienstgesprekken 
worden door een zogenaamda 
/voice logger' (soon bandre-
corder) vastgelegd. AN het no-
dig mocht zijn kunnen daze 
banden wow teruggoluiscord 
worden. 

Schoopsgegoveas 
Behalve het waarnemen van 
cht schapen op de beeldscher-
men en het radiocontact is het 
voor de de mensen van de ver-
keersbageleiding belangrijk 
over meer scheepsgegevens te 
beschikken. Da computer zorgt 
ervoor dat daze beschikbaar 
zijn. Door met een lichtpen op 
het radarscherm een bepaald 
schip can to taken, krijgt hij een 
aantel geregistreerdo ma-
vens to zien. 
Niet all eon negaande schepen 
komen in het geheugenbe-
stand, maar ook zovael moge-
lijk binnenveartschapen, zodat  

in de toekomst eon compleet 
beeld ontstaat van de Rijn-
vaartvloot. Momenteel wordt 
nog gebruik gemaakt van het 
haventelexnet dal constant be-
richten last :len over de inko-
monde en uitgaande vaart en 
algemene informatie. 
_Al met al nog een forse pa-
pierwinkel,-  not de hoer De 
Keizer. 	zal one ook veal 
genoegen doen ale de syste-
men kunnen worden geinte-
greerd, hoewel ik me realiseer 
dot het eon geweldige softwa-
reklus is. Het is voor ons als 
gemeente ook eon hale 'move'. 

t•-•Algezien van de indienststel-
ling, krijgen wij dus het nau-
tisch beheer. Daarnaasl wordt 
hat traditionele loodsenge-
bouw ontbonden. Er zijn nu 
nog twee soorten loodsen, de 
zee- en rivierloodsen. Oat 
wordt geprivatiseerd, wear-
schijnlijk voor hat einde van 
het jeer. Da loodsen hebben 
zich, vooruillopend op dit pro-
ws, al georganisuerd in het 
loodoengildo Rotterdam-Rijn-
mond.' 

Ale alias rand is, is Rotterdam, 
can van do moult ingewikkel-
de havens ter wereld, gum 
scheepsbegeleiding en beveili-
ging uniok In de wereld...fau al 
ondervinden we belangstet-
ling voor dit project van autori-
token uit de gehele wereld,' 
aldus de hear De Keizer. 
De mensen die de scheepsver-
keersbegeleiding moeten utt-
voorm, zijn gekwelificearde 
ex4tielieden of habben eon 
binnenvoartdiploma. De radar-
waarnomers zijn vooral gere-
cruteerd uit de marine en 
koopvaardij. Want hoe knap 
eon system ook in elkaar map 
zitten, op belangrijka momen-
ten mil de mans toch wear 
mcieten overwegen, ahvegen 
an bes0ssin. 

OpenIngskoersen van RhIllp 

Vervolg van 118,'Ila 1 

Het badrijfsresultaa eitge- 
drukt in een percentage 	de 
omzet, bedroeg in het a 
kwarteal van 1987 7,0 proce 
ten opzichte van 5,6 procent in 
het overeankomstige kwarteal 
van 1986. 
Bij de beoordeling van de ver-
betering van het bedrijfsresul-
teat met 93 miljoen gulden tot 
826 miljoen gulden dient rake-
ning to worden gehouden met 
het fait dat de bijzondere baton 
in 1987 bijna 100 miljoen gul- 

Ir.M.Kuilma 	vice-president 
en vice-voorzi r van de read 
van bestuur, j 	oensdag 29 
april benoemd t 	idder in de 
Orde van de 	erlandse 
Latium,. 
Drs. H.H.A. Appelo, c 
iecteur Corporate Acc 
ir. B.L. Kaper, algemeen 
tour van de produktdivisie 
sumer Electronics, en 
B.Verheeke, sacretaris van de 
road van bestuur, warden op 
diezelfde datum benoemd tot 
Off icier in de Orde van Oranje-
Nassau. 
De versierselen behorende bij 
daze onderscheidingen war-
den hen in het hoofdkantoor 
van Philips uitgereikt door de 
burgemeesters van hun woon-
plealsen, dr. G.Borrie (Eindho-
ven) en drs. J.J.M.Bonnier 
(Son en Braugell. 
De plechtigheden warden bij-
gewoond door hun naaste f a-
milieleden. Philipspresident 
C.J. van der Klugt, oud-presi 
dent dr. ir. F.J. Philips, laden 
oud-laden van de read va 
stuur. 
De hear C.Bossers, 
van de directie van 
organisatie in W 

&den op de bears is 

erndi- 
ing, 
ac- 

Vorloop beurskoors PhIllpsa elan on 
conversleprIpi gewono per eelobllgatles 

ounsiwoom veer zover all p•r•• Ow 000500: 

Bouts- Huidige conversiepoja voor gewono 
Dag hoer obligati.* met uoginadaium: 

Wo 	29-4'87 I d.d. 31-05,84 / 42,- 
Do 	304-87 d.d. 31.12-'84 1 42,10 
Vr 	1.5-'87 48,10 d.d. 31-05-'85 I 42,10 
Ma 	4-5-'87 I 47,30 • d.d. 31.12285 1 42,80 
DI 	5-6-' 147,- d.d. 31-05-'86 1 42,10 

d.d. 31-12-'86 1 42,10 

oor 	skomsen en convorsloprlizen nit 6 mil vonvizen o naar: 

ale InkomensidmInlotratle, (040-7)6 72 60 
Finance Effectenbwhow. (040.7$ 31 24, 836 08 

ward eveneens op woensdag 
29 april benoemd tot Officier in 
de Orde van Oranje-Nassau. 
De versierselen behorende bij 

daze onderscheiding werdei 
hem op 30 april uitgereikt in 
Nederlands consulaat 
real in Hamburg door 

enereal G. van Vloten. Bij da-
ze gelegenhaid waren zijn 
naaste familie en collega's aan-
wezig. 

Sortie 	. . drs. H.H.A Appelo en . . 

. . mr. B. Verheeke. 	 • Felichaties van dry. J.J.M.Bonnier1Son) 
ir.B.L.Kaper. 

ninklijke onderscheidin 

• Feliciteties van burgemeester 
mar 	(Eindhoven)voor ir. M. Kuilman . . 

hilips- 
uitsland, 



'Verantwoordelijkheid ligt bij 	Signaal' 
Het nieuwe verkeersbegelei-
dingssysteem voor de Nieuwe 
Waterweg en de Rotterdamse ha-
ven is vorige week opnieuw in de 
publiciteit gekomen. Philips-
doch teronderneming Hollandse 
Signaal blijkt nog steeds onmach-
tig om het slotstuk van het pro-
ject, het zgn. informatieverwer-
kende systeem, te voltooien. Ter-
wijl Rotterdam een schadeclaim 
tegen Signaal heeft lopen, wierp 
vorige week het concurrerende 
bedrijf Unisys, dat destijds de or-
der miste, zich als reddende engel 
op. Ook heeft de Tilburgse infor-
matiedekundige prof. dr G. C. 
Nielen zojuist zijn rapport inge-
diend (zie pag. 1) dat ertoe moet 
leiden dat de impasse wordt door-
broken. 

In het Europoint-complex aan 
het Rotterdamse Marconiplein 
bevinden zich het Projectbureau.  
Walradar Waterweg en het Haven 
Coordinatie Centrum. Project-
coer4(nator P. P. Noe en project- 
leh 	perationele zaken J. C. M. 
de 	,iser willen ons in dit ze- 
nuwcentrum van het verkeersbe-
geleidingssyteem graag een aan-
tal zaken uiteenzetten. Het zit 
hun dwars dat er veel over het 
Rotterdamse walradarsysteem 
wordt geschreven zonder dat 
journalisten ooit ter plekke zijn 
komen kijken. 

'Laat ik een ding duidelijk stel-
len', zegt projectcoordinator Noe, 
'het nieuwe systeem is uniek. 
Zelfs al is het nog niet compleet, 
het functioneert nog altijd hon-
derd keer beter dan het oude sys-
teem. Natuurlijk, er zijn kinder-
ziekten. Een steentie in je schoen 
kan heel hinderli k zi jn. Maar 
veel van de verha en die je mo-
menteel hoort over het nieuwe 
systeem, zijn indianenverhalen 
die je tegen een bepaalde poli-
tieke achtergrond moet zien, de 
privatisering van het loodswezen 
bijvoorbeeld. Loodsen hebben 
immers belang bij een slecht wer-
kend systeem en dus roepen ze al 
gauw dat dit niet deugt. 

Hij verdeelt het project in een 
vijftal hoofdonderdelen. Drie er-
van • gereed: het bouwkundige 
deel 	f grote gebouwen, twin- 
tig 	antennes, radiodetec7  
tie, beheerscentrale enz); bet com- 

municatiedeel (straalzenders, ra-
dio-, telefoon-, zee-, telefax- en 
allerlei andere verbindingen), en 
het 'ruwe' radardeel. In gebruik 
genomen maar nog niet geheel 
voltooid is het zgn. doelvolgsys-
teem, een computersysteem dat 
radarsignalen verwerkt tat een 
synthetisch dynamisch beeld. 
Het vijfde hoofdonderdeel, het 
informatieverwerkende systeem, 
moet gegevens bevatten over 
aard en lading van het schip, be-
stemming, het aan boord zijn van 
een loods, de contractligplaats, 
diepte enz. en deze straks combi-
neren met het verkeersbegelei-
dingssysteem. Dit sluitstuk had 
al In februari 1986 moeten zijn op-
geleverd, maar is nog niet in rudi-
ment klaar. 

Bij een bezoek even later aan 
het centrum Botlek zijn grote, 
duidelijke radarschermen te zien, 
die de contouren van Botlek-ge-
bied en aanpalende waterwegen 
en havens tonen. De schepen ziet 
men niet (zoals bij conventionele 
radar) als een opglpeiend stipje 
op het scherm, maar als 'echte' 
bootjes 4-Over de waterwegen 
voortbewegen. Projectleider ope-
rationele zaken De Keijser be-
werkt het beeldscherm met een 
lichtpegi roept gegevens op en 
brengt correcties aan. Hij stelt 
dat een radarsysteem met een 
dergelijke dekking nog nergens 

de wereld bestaat. Het geheim 
van de smid is de zgn. doelvolger, 

een technologisch hoogstandje 
dat Hollandse Signaal aan de 
luchtvaarttechnologie heeft ont-
leend. 

Maar dan het slechte nieuws. 
Het informatieverwerkende sys-
teem dat op een hoek van het 
beeldscherm aanvullende gege-
vens over de zich voortbewe-
gende booties zou moeten ver-
schaffen, hun inhoud, hun be-
stemming enz. werkt nog niet. 
Hoewel volgens alle deskundigen 
Signaal op radargebied een top-
prestatie heeft geleverd, moet in 
het coordinatiecentrum de mo-
derne technologie op econo-
misch/administratief ebied nog 
steeds worden gecombineerd met 
papier, potlood en telex. Project-
leider Noe: 'Het hart van het 
nieuwe systeem is in feite een pa-
pieren hart'. Het zal dat nog wel 
even blijven, want het door hem 
als 'arrogant' betitelde Hollandse 
Signaal heeft met onverwachtse, 
maar opvallende openhartigheid 
gezegd niet verder te kunnen. De 
voorgestelde systeemstructuur 
blijkt simpelweg te ingewikkeld 
te zijn. 

Voor Noe is het klip en klaar. 
'Hollandse Signaal heeft altijd 
gevochten om systeemverant-
woordelijkheid. Ze hebben drie 
jaar de tijd gehad om het systeem 
in technische zin te bekijken en 
toen hun handtekening gezet. Wij 
hebben van het begin of aan al 
twijfels gehad over de ingewik- 

kelde systeemstructuur. Zelfs 
hebben wij contra-expertises la-
ten uitvoeren, maar ze hebben 
voet bij stuk gehouden. Bo-
vendien heeft de Signaal-fabriek 
in al die tijd geen signaal a fgege-
von dat ze problemen hadden ' 

Then het Projeetbureau Walra-
dar zich op zeker moment zelf zor-
gen ging maken, omdat het ge-
voel ontstond dat de planning 
niet werd aangehouden, bleek 
dat het project minimaa I negen 
maanden zou uitlopen en f 30 min 
meer zou gaan kosten. Noe noemt 
dit een 'waanzinnige' overschrij-
ding. Voor een goed begrip: het 
waldadarsysteem heeft een bud-
getplafond van j 219 min, waar-
van slechts f 90 min betrekking 
heeft op het deel van Hollandse 
Signaal en daarvan nog maar een 
deel op het informatieverwer-
kende systeem. Noe, die met een 
aantal collega's gaat privatiseren 
via een nieuw bureau Port Man-
agement Consultants, gaat er 
juist prat op dat het project Oen 
kostenoverschrijdingen kent: 

Hoe nu verder? Het ziet ernaar 
uit dat voor het economische deel 
van het verkeersbegeleidings-
systeem een nieuwe, minder inge-
wikkelde systeemstructuur met 
grotere computercapaciteit zal 
moeten worden ontwikkeld. Vol-
gens Noe zijn de problemen op te 
lossen, ook door Hollandse Sig-
naal, dat het meest ingewikkelde 
deel van het project in feite al 
achter de rug heeft. Naar zijn me-
ning is er vooral sprake van een 
kostenprobleem; hij vermoedt 
dat bij Signaal de pot voor dit 
project leeg is. Maar als Rotter-
dam een ander bedrijf, bijvoor-
beeld Unisys, zou inschakelen, 
dan betekent dat onherroepelijk 
een budgetoverschrijding. 

Terwijl Rotterdam verder 
vecht, worden in het Westerschel-
degebied (Antwerpen, Vlissin-
gen, Terneuzen) de vruchten ge-
plukt. Uit adviezen van het gepri-
vatiseerde Port Management 
Consultants blijkt dat dear dank-
baar gebruik wordt gemaakt van 
de in Rotterdam opgedane erva-
ring. De premie van de achter-
stand en het nadeel van de voor-
sprong. 

H. Leerink 

Projectcotirdinator P. P. Noe (rechts) en projectleider J. C. M. 
de Keijser van het Project bureau Walradar. (Hans Buyse Fotografie) 
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D >42,4- 424, 
Defensie koopt in 

Frankrijk en bid 

Signaal apparatuur 
Staatssecretaris Van Houwelingen 
van Defensie bestelt nog deze 
maand voor de acht nieuw te 
wen M-fregatten apparatuur om 
onderzeeboten op te kunnen spo-
ren. Het gaat om acht Tactas-syste-
men ter waarde van f 140 min en 
acht sonars voor f 44 mln. Van 
Houwelingen schrijft dit donder-
dag in een brief aan de Tweede Ka-
mer. 

Voor de levering van Tactas-sys-
temen is de keus gevallen op de 
Franse firma Thomson-Sintra. Het 
Britse systeem GEC Avionics viel 
of wegens technische problemen en 
het Canadese Computing Devices 
Company-systeem bleek te duur, 
aldus de staatssecretaris. Voor de 
order is volledige compensatie be-
dongen. 

De order voor sonarsystemen 
gaat naar Hollandse Signaalappa-
raten BV in combinatie met de 
firma Thomson-Sintra die het Mk 
der water liggende component le- 
vert. Signaal treedt hierbij op alp 
de voor het systeem verantwoorde-
lijke producent. Van Houwelingen 
verwacht dat dit Nederlandse .sys-
teem een goede kans maakt ook 
door het buitenland te worden aan-
gekocht. 

Voor het behoud en de verdere 
ontwikkeling van sonar technolo-
gie door de Nederlandse technolo-
gie draagt het ministerie van Eco-
nomische Zaken f 8 min bij aan de 
produktie van de sonar. De leve-
ring van de Tactas- en sonarsyste-
men is voorzien voor het eind van 
de jaren tachtig en begin jaren ne-
gentig. 
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Walradarsysteem Rotterdam: 
Hollandse Signaal wacht af 
De Hollandse Signaalapparaten 
BV wacht nu op verdere stappen 
van de opdrachtgevers van het 
Rotterdamse walradarsysteem, 
waaruit moet blijken welke koers 
moet worden gevolgd voor vol-
tooiing van het project en welk 
prijskaartje daaraan hangt. 
Daarna hoopt Hollandse Signaal 
het project zo spoedig mogelijk af 
te maken! 

Dit blijkt uit een reactie van het 
Hengelose bedrijf op het deze week 
verschenen rapport van prof. dr it 
G. C. Nielen, de deskundige die op 
verzoek van betrokken partijen 
zijn mening heeft geformuleerd 
over de stagnatie van het laatste 
deel van het project, het zgn. infor-
matieverwerkende systeem. Zoals 
bekend is Philips-dochter Hol-
landse Signaal niet bij machte dit 
IVS 'af te maken, dat met f 20 min 
overigens slechts een onderdeel 
vormt van het totale radarproject 
van f 219 min (waarvan f 90 min 
op Signaal betrekking heeft). 

'Wig kunnen ons vinden in het 
rapport-Nielen', aldus een woord-
voerder van Hollandse Signaal. 
Hij verwijst naar de conclusie van 
prof. Nielen dat het systeem te 
groot en overcomplex is en dat het 
moet worden opgedeeld in vier of  

vijf beheersbare • subsystemen 
('Loosely Coupled Systems'), die 
los van elkaar kunnen worden ge-
bouwd en onderhouden. 'Wat nu 
snel moet gebeuren, als Rotterdam 
een nieuwe koers heeft uitgezet, is 
dat er wordt gesproken. Wij.  willen 
niets liever dan ons karwei afma-
ken.' 

Op de vraag of dat binnen het be-
staande budget zal gebeuren geeft 
de woordvoerder geen rechtstreeks 
antwoord. 'Je moet eerst het tech-
nische probleem oplossen, en 
daama overleggen hoe het finan-
cieel opgelost kan worden.' , 
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adj. secretaris 

directeur 

concerndirecteur 
adj. directeur 

algemeen directeur en 
voorzitter directie 
algemeen directeur 
algemeen directeur 

directeur 
directeur 
directeur 
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directeur 
directeur 
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adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 

algemeen directeur 

directeur 

adj. directeur 
adj. directeur 

algemeen directeur en 
voorzitter directie 

algemeen directeur 

Secretariaat van de 
Raad van Bestuur 

Mr. B. Verheeke 
Mr. R. Leopold 

Bureau Staff Relations 
J. van der Lee 

PHILIPS INTERNATIONAL B.V. 

Management 
Dr. ir. J. Muntendam 

Drs. E. P. E. M. Cosijn 

CONSUMER ELECTRONICS 
DIVISION 

Mr. J. J. Tuyt 

Ir. M. Gelijns 
Ir. B. L. Kaper 

F. J. A. M. C. Dierckx 
Drs. P. J. Groenenboom 

J. P. Jona 
H. M. van Lente 

Ir. R. H. van Meurs 
E. Veldhuis 

Ir. J. M. Vernooij 

Ir. P. M. van den Avoort 
Ir. G. Bastiaens 
Ir. P. W. Bagels 

Drs. H. Bos 
Dr. ir. N. U. Biliktas 
W. J. A. Hendrickx 

Ir. A. F. J. M. Hoevenaars 
Drs. J. W. Karel 

Ir. J. P. Oosterveld 
Drs. Th. H. Peek 

J. J. Seery 
L. W. M. Snijders 

P. I. Sygall 
W. den Tuinder 
R. van der Vlis 

CORPORATE GROUP HOME 
INTERACTIVE SYSTEMS 

D. C. Geest 
Dr. H. G. Boddendijk 

Ir. H. J. Verbiest 
Dr. ir. L. E. Zegers 

DOMESTIC APPLIANCES 
AND PERSONAL CARE 

DIVISION 

W. G. Maeyer 

Ir. L. Oosting  

Drs. H. H. Hietbrink 
J. C. Tollenaar 

C. T. H. J. Boers 
Ir. H. Gelling 

A. Ilhan 
Drs. J. L. Overtoom 

Dr. ir. C. L. Spigt 

ELCOMA DIVISION 
Ir. W. de Kleuver 

Ir. C. Krijgsman 

Drs. A. Baan 
Dipl. ing. H. W. Hagmeister 

M. A. Inwards 
Ir. C. W. M. Koot 

J. C. Stuve 

R. Appeldoorn 
Dipl. ing. R. R. Bathelt 

Dr. 0. Drexler 
Dr. W. Edlinger 

Ir. R. M. Eerenstein 
C. M. H. Evers 

J. Gregory 
Ir. E. J. Hoefgeest 

Dr. S. M. N. K. W. F. von 
Marinelli 

Ir. W. D. Maris 
Dr. P. Romberg 

Drs. N. B. Speyer 
Drs. G. van Tussenbroek 

Ir. A. Vervoort 
F. H. J. Wishaupt 

INDUSTRIAL AND 
ELECTRO-ACOUSTIC 
SYSTEMS DIVISION 

Ir. G. T. de Kruiff 

J. A. N. Clevers 
Dr. ir. P.A. van Dalen 

Ir. F. L. Dooper 
Ir. P. den Hamer 

A. J. H. van der Linde 
Ir. W. J. Mennega 

Dr. ir. T. van der Ros 

LIGHTING DIVISION 
Y. G. Bo.uwkamp 

J. D. Otten 

Drs. P. H. Broerse 
H. Pappenheim 
H. J. J. Rensma 

Ir. W. J. Spoelstra 
Drs. W. P. Warnink 

Prof. dr. ir. S. H. A. Begemann 
Drs. J. A. G. M. Bindels 

J. Cabret 
Dipl. ing. G. K. P. Hossenfelder  
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Ir. E. S. C. Meijerink 
A. M. J. van Schijndel 

Ir. J. C. van der Tas 
Ir. H. Terpstra 

Dr. J. A. H. Tillack 

Ir. J. M. Wittkamper 

MEDICAL SYSTEMS 
DIVISION 

Ir. W. Stoorvogel 

Ir. A. van Balen 
Ir. J. M. Barella 

Dr. J. R. van Geuns 
Ir. L. J. M. Stribos 

Drs. R. F. Bergmans 
D. van der BijI 

A. van Dijk 
Ir. H. Mulder 

Drs. G. J. H. Vinke 

TELECOMMUNICATION 
AND DATA SYSTEMS 

DIVISION 
Dr. G. Lorenz 

Dr. W. G. M. Bindels 

C. 0. A. Fosseprez 
Ir. R. Tensen 

F. A. van Tienhoven 
Ir. E. van Amstel 

V. Carter 
Ir. J. A. Dinklo 

Drs. J. S. Ellerbroek 
D. Kluiver 

D. G. Linssen 
Dr. ir. K. Mouthaan 
Ing. A. J. Nieukerke 

J. Poot 
Drs. J. G. Scheurer 
Ir. K. van Steensel 

J. de Vries 
J. G. M. de Wit 

MAIN SUPPLY GROUP 
GLASS 

Dr. ir. A. A. van der Giessen 
Ir. T. P. Jonker 
Dr. G. J. Koel 

Ir. R. R. van Reeth 
Ir. A. van der Werf 

CASH MANAGEMENT 
Drs. W. D. van de Kamp 

CORPORATE ACCOUNTING 
Drs. H. H. A. Appelo 
W. C. J. T. van Gorp 

H. van der Mei 
H. J. M. van Raaij  
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adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 

voorzitter directie 
algemeen directeur 

directeur 
directeur 
directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 

directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 

adj. directeur 

concerndirecteur 

adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur  

CORPORATE BUILDING 
DESIGN, PLANT 

ENGINEERING AND 
COMMUNICATIONS 

Ir. J. Hollander 

Ir. E. J. Boutmy 
Ir. A. B. M. van der Plas 

CORPORATE BUREAU 
PARTICIPATIONS 

L. P. H. Das 

CORPORATE EXTERNAL 
RELATIONS 

Drs. L. E. Groosman 

CORPORATE FINANCE 
Drs. C. A. M. Busch 

Drs. P. E. J. Boost 
Drs. H. 0. C. Seppen 

Drs. D. Snijders 
Mr. J. J. van Weezendonk 

CORPORATE FISCAL 
AFFAIRS 

Drs. A. W. J. C. der Kinderen 

Drs. I. M. F. van Geenen 

CORPORATE FORWARDING 
J. J. Tulp 

D. Goedhart 

CORPORATE INDUSTRIAL 
AND REGIONAL (EUROPE) 

BUREAU 

Dr. ir. J. Muntendam 

CORPORATE INFORMATION 
SYSTEMS AND 

AUTOMATION (ISA) 
H. J. G. H. Peters 

Prof. dipl. ing. F. J. Schramel 

J. L. A. C. van Donzel 
Drs. J. A. M. van der Horst 

C. J. A. M. Veelenturf 

CORPORATE LEGAL 
DEPARTMENT 

Mr. J. H. M. Paulussen 

Mr. H. Beekhuis 
Mr. J. A. Rutgers 

Mr. G. L. R. Kelder 

Mr. drs. W. F. van Rappard  

directeur 

adj. directeur 
adj. directeur 

hoofd 
adj. directeur 

directeur 

concerndirecteur 

adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 

directeur 
adj. directeur 

directeur 

adj. directeur 

concerndirecteur 

concerndirecteur 

directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 

concerndirecteur, 
algemeen secr. van de 
N.V. 
secr. van de vennootschap 
secr. van de vennootschap 

adj. secr. van de 
vennootschap 
adj. secr. van de 
vennootschap 
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Mr. S. L. Stolt 

Mr. J. A. Stoorvogel 

Dr. M. J. G. C. Raaijmakers 

CORPORATE OPERATIONAL 
AUDIT 

Th. A. Vervoort 

J. A. J. Schmitz 
J. Zaadstra 

CORPORATE PATENTS AND 
TRADEMARKS 

Ir. P. J. P. G. Simons 

Ir. J. E. M. Galama 
Ir. H. J. L. Hazelzet 

Ir. F. Schouten 
Drs. A. Wolters 

CORPORATE PLANNING & 
MARKETING SUPPORT 

Drs. R. Hamersma 
R. A. Riphagen 

Dr. ir. K. Volkholz 

CORPORATE PRODUCT 
DEVELOPMENT 

COORDINATION 
Dr. ir. N. Hazewindus 

Dr. L. A. C. Koerts 

CORPORATE PURCHASING 
J. H. Ruts 

CORPORATE REGIONAL 
BUREAUS 

A. J. A. Couwenbergh 
C. A. Louwers 

A. S. P. Balogh de Galantha 
Ir. G. R. Kunnen 
M. E. A. Loudon 

L. Overdijk 
Drs. P. C. van Wijngaarden 

CORPORATE RESEARCH 
Dr. P. Kramer 

Ir. H. Mooijweer 

CORPORATE STAFF 
BUREAU 

Drs. K. Krombeen 
Drs. J. H. Kuipers 

J. I. Leenhouts 
Drs. J. D. de Leeuw  

adj. secr. van de 
vennootschap 
adj. secr. van de 
vennootschap 

juridisch adviseur 

hoofd 

plaatsv. hoofd 
plaatsv. hoofd 

directeur 

adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 

directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 

hoofd 
adj. directeur 

adj. directeur 

directeur 

directeur 
directeur 

adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 

algemeen directeur 

adj. directeur 

concerndirecteur 

adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur  

CORPORATE 
ORGANIZATION AND 

EFFICIENCY 

	

H. A. M. Cliteur 
	

directeur 

	

Ir. C. J. G. J. van Ham 
	

directeur 

	

R. J. Kalif 
	

adj. directeur 

	

Ir. P. S. Weltevreden 	adj. directeur 

DEFENCE AFFAIRS 

	

W. C. J. Cuijpers 	directeur 

FOREIGN RELATIONS 
OFFICE 

	

T. Sleeswijk Visser 	hoofd 
adj. directeur 

LOGISTIC SYSTEMS 
CONSUMER DIVISIONS 

	

Drs. H. M. Stuurman 	hoofd 
adj. directeur 

PHILIPS PRESS OFFICE 

	

E. Brouwers 	directeur 

SPECIAL ASSIGNMENTS 

	

Ir. L. F. Ottens 	algemeen directeur 

SUBSYSTEMS & 
PERIPHERALS GROUP 

	

Ir. W. H. J. Andersen 	hoofd 
adj. directeur 

	

Dr. C. J. M. Rooijmans 	adj. directeur 

PHILIPS MIDDEN OOSTEN 
B.V. 

	

C. A. M. Seegers 	directeur 

P.R. CHINA OFFICE 

	

C. J. H. Seelen 	algemeen directeur 

	

Dr. M. Bassu 	adj. directeur 
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BEDRIJVEN B.V. 

hoofddirecteur 
voorzitter van de 
hoofddirectie 
hoofddirecteur 
hoofddirecteur 
hoofddirecteur 
hoofddirecteur 

hoofddirecteur 

directeur 
directeur 
directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 

directeur P.T.I.S. B.V. 

directeur 

adj. directeur 

directeur 

directeur 

adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 

adj. directeur 
adj. directeur 

adj. directeur 

INDUSTRIELE EN 
ELEKTRO-AKOESTISCHE 

SYSTEMEN 
Drs. H. P. C. Daniels 	adj. directeur 

Dr. ir. J. van der Ster 	adj. directeur 

NEDERLANDSE PHILIPS 

HOOFDDIRECTIE 
Mr. ir. F. C. Rauwenhoff 

F. L. van den Brand 
H. C. van Dijk 
J. C. Gooijer 

L. E. M. Hautekiet 

PHILIPS NEDERLAND 
H. C. van Dijk 

J. H. M. D'Elfant 
H. Keizer 

Drs. A. van Steenwijk 

Ir. F. A. de Bruijne 
Drs. J. J. Couprie 

Drs. A. C. H. Kuijpers 

Philips Telecommunicatie- en 
Informatiesystemen B.V. 

C. H. M. Osnabrug 

INTERNATIONAL 
OVERSEAS GROUP 

W. Zeiss 

G. Vos 

INTERNATIONALE 
PROJECTEN AFDELING 

P. J. A. de Groot 

CONCERN SERVICE 
G. Gazenbeek 

, JSUMER ELECTRONICS 
T. J. Beumer 

Ir. P. G. Kuipers 
Drs. A. Noordermeer 

Ir. H. Uurbanus 

LICHT 
M. J. de Clerck 
Dr. M. Koedam 

GLAS 
M. J. de Clerck  

ELCOMA 
Ir. R. J. H. Gelsing 

Ir. J. P. H. Iding 
Drs. B. A. Jonker 

Ir. H. B. Kerkmeester 

MEDICAL SYSTEMS 
Dr. ir. J. W. Haarman 

Ir. J. van der Sloot 
Ir. J. K. van Soest 

TELECOMMUNICATIE EN 
DATA SYSTEMEN 

Philips Telecommunicatie en 
Data Systemen. Nederland B.V. 

Ir. L. D. van der Sleet 
Ir. P. Stam 

Ir. T. Wichers 
C. M. de Zeeuw 

MACHINEFABRIEKEN 
Ir. J. H. Leemreis 

Ir. H. Huizing 

PLASTICS EN 
METAALWARENFABRIEKEN 

Ir. A. J. Fortanier 

Dr. ir. F. C. Eversteijn 
Ir. F. W. Ridderhof 

NATUURKUNDIG 
LABORATORIUM 

Dr. K. Bulthuis 

Dr. C. van de Stolpe 
Ir. F. Valster 

Dr. R. Bleekrode 
Dr. ir. H. Bosma 

Dr. A. J. Bosman 
Drs. M. G. Carasso 

Dr. ir. T. A. C. M. Claasen 
L. A. M. van Eijnatten 

Drs. W. G. Gelling 
Dr. ir. A. Huijser 

Prof. dr. F. Meijer 
Dr. A. R. Miedema 
Dr. ir. J. A. Rietdijk 

Ir. B. L. A. Waumans 

Dr. P. F. Bongers 
Drs. R. P. van Stapele 

Ir. S. L. Tan  

adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 

adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 

adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 

directeur 

adj. directeur 

directeur 

adj. directeur 
adj. directeur 

directeur en 
voorzitter directie 

directeur 
directeur 

adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 

wetensch. adviseur 
wetensch. adviseur 
wetensch. adviseur 

KLEINE HUISHOUDELIJKE 
APPARATEN 
J. H. Houben 	adj. directeur 
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CENTRUM VOOR 
FABRICAGETECHNIEKEN 

Ir. C. Kooij 

Ir. R. van Giessel 
Ir. H. K. A. de Lange 

CENTRUM VOOR 
QUANTITATIEVE 

METHODEN 
Dr. J. P. M. de Kroon 

CORPORATE INDUSTRIAL 
DESIGN 

R. I. Blaich 

directeur 

adj. directeur 
adj. directeur 

adj. directeur 

directeur 

INTERNATIONALE 
EXPEDITIE 

	

P. T. Adriaans 	adj. directeur 

ORGANISATIE & 
EFFICIENCY 

	

Ir. Ph. J. Kohnstamm 	adj. directeur 

STAFBUREAU 

	

Ir. S. J. Valkenburg 	adj. directeur 

TECHNISCHE BEDRIJVEN 

	

Ir. H. van der Veen 	adj. directeur 

WONING- EN 

	

ACCOUNTANTSDIENST 
	 GRONDBEDRIJF 

	

I. Vogelaar 
	

hoofd 
	 Ir. A. J. Poort 	adj. directeur 

Drs. D. J. Punt 

ADMINISTRATIE 
J. J. Adelaars 

Drs. F. J. Engel 

ARCHITECTEN- EN 
INGENIEURSBUREAU 

Ir. H. J. Bordes 
Ir. W. J. M. Laauwen 

CENTRALE SOCIALE 
SECTOR 

Mr. R. J. A. de Lange 
Dr. P. A. van Wely 

Mr. A. W. A. de Haas 
H. Zuidema 

Drs. W. Klein Kranenberg 

CONCERN NORMALISATIE 
Ir. R. Verbeek Wolthuys 

DIRECTIEBUREAU 
DEN HAAG 

J. Moeliker 

DIRECTIE DIENSTEN 
Ir. J. C. Stroeve 

ELECTRONISCHE DATA 
PROCESSING 
Ir. C. J. Bouten 
Ir. J. Veerman  

adj. directeur 
adj. directeur 

adj. directeur 
adj. directeur 

directeur 
directeur 

adj. directeur 
adj. directeur 
actuarieel adviseur 

adj. directeur 

adj. directeur 

adj. directeur 

adj. directeur 
adj. directeur  

algemeen directeur en 
voorzitter directie 

directeur 

algemeen directeur 

directeur 

adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 
adj. directeur 

directeur Usfa B.V. 
directeur Usfa B.V. 

groepsdirecteur 
NKF GROEP B.V. 

directeur 
NKF GROEP B.V. 

DEFENCE AND CONTROL 
SYSTEMS DIVISION 

B. H. Kampman 

Ir. C. A. van Staaden 

Hollandse Signaalapparaten B.V. 

B. H. Kampman 

Ir. C. A. van Staaden 
J. H. J. Bosma 

Ir. R. A. Grijseels 
Ir. H. M. van Hijfte 
Ir. M. J. Lambeek 

Ir. W. J. A. van Raay 
H. G. van Rinkhuyzen 

Drs. D. la Roij 
Drs. P. J. A. Starrenburg 

L. Zuydgeest 

Philips Usfa B.V. 
W. J. Heringa 
Drs. D. la Roij 

NKF GROEP B.V. 
C. R. von Lindern 

OPTICAL STORAGE 
INTERNATIONAL 
Dr. F. M. A. Carpay 	adj. directeur 

INKOOP BENELUX 

	

Ir. W. Reddering 	adj. directeur 

ISA-INTERNATIONAL 
SUPPORT CENTRE 

	

Dr. J. P. M. de Kroori 
	

adj. directeur 
	

1 maart 1986. 
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Fl—learch and development 

Research in Philips is mainly aimed at the sectors of light and low-
power electronics and the physical and chemical fields related with 
this. Philips have research laboratories in six countries with a total of 
about 4,300 research workers. 

Approximately half of them work in the Research Laboratories in 
Eindhoven where the research is also coordinated on an international 
basis. The other laboratories are situated in United Kingdom, France, 
Federal Republic of Germany, Belgium and the United States of 
America. 

1977 to 1986 

The company spent over 1% of its sales on research in 1986. 

The development of products and production processes takes place 
in the various product sectors. Philips spent 7.6% of its sales on this 
in 1986 around 37,000 people are employed in this sector. 

1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 

Net sales 55,037 60,045 53,804 46,183 42,991 42,411 36,536 33,238 32,658 31,164 

Income from operations 3,194 3,075 3,473 2,755 2,130 2,193 1,577 1,796 2,210 2,162 

Income after taxes 1,133 1,025 1,246 689 472 370 532 611 675 645 

Net income 1,015 919 1,113 647 433 357 328 564 651 583 

Amounts in millions of guilders 

ervisory oard 

Supervisory Board 	of N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken 
	

Board of Management of N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken 

W. Dekker* 

A. Leysen* 

J.M.P. Bongaerts* 

D. Noordhof* 

A. Jiskoot* 

N. Rodenburg* 

Sir Peter Carey* 

C.M. Mueller 

P. Leenman* 

F.X. Ortoli 

R. Rodenstock 

Chairman 

Vice-Chairman 

Secretary 

C.J. van der Klugt 

M. Kuilman 

G. Jeelof 

L.T. Heessels 

J. Zantman 

F.F. Otten 

R.C. Spinosa Cattela 

S. van Houten 

G. Lorenz 

President and Chairman 

Vice-President and Vice-Chairman 

Vice-President and Vice-Chairman 

Vice-President 

Vice-President 

Vice-President 

* t,.,,nmissaris' (in the sense of Dutch company law) 	 as per March 1987 



EUROPE 

The Netherlands 
Nederlandse Philips Bedrijven B.V. 
- Philips Telecommunicatie en 

Data Systemen Nederland B.V. 
- Hollandse Signaalapparaten B.V. 	99 
Philips International B.V. 
Philips Export B.V. 
Bauknecht Holding B.V. 
Polygram B.V. 	 90 
- Polygram Nederland B.V. 
AT & T and Philips 
Telecommunications B.V. 	 50 
Philips and Du Pont Optical Company 50 
PD Magnetics B.V. 	 50 

EUROPE 
EXCLUDING THE NETHERLANDS 

Austria 

Osterreichische Philips Industrie 
Gesellschaft mbH 

B um 

Philips 
- Philips Industrie 
- Philips & MBLE Associated 
- Philips Consumer Products 
- 	pese Mij voor 

./icage en Verkoop van 
Gloeilampenonderdelen "E.M.G.0." 

Philips Matsushita Battery Corporation 50 

Denmark 

Philips Industri og Handels A/S 
- Nordisk Glodelampe Industri A/S 

Federal Republic of Germany 

Allgemeine Deutsche Philips 
Industrie GmbH 
- Philips GmbH 
- Bauknecht Hausgerate GmbH 
- Philips Kommunikations Industrie AG 70 
- BTS-Broadcast Television Systems 

GmbH 	 30 
Grundig AG 	 32 
Polygram GmbH 	 90 

Finland 

Oy Philips Ab 

France 
Compagnie Frangaise Philips 
- S.A. Philips Industrielle 

et Commerciale 
- r 	Compelec 

_ 	.pagnie des Lampes et 
du Materiel d'Eclairage 

- La Radiotechnique 
- La Radiotechnique Industrielle 

et Commerciale 
P 	Tam S.A. 	 90 

Greece 
Philips S.A. Hellenique Commerciale de 
Produits Electrotechniques 
Philips Industrielle S.A. Hellenique de 
Produits Electrotechniques et 
Electroniques 

Ireland 

Philips Electronics Ireland Ltd. 
- Silicon & Software Systems Limited 	90 

Italy 

Philips S.p.A. 
- "IRE" Industrie Riunite Eurodomestici S.p.A. 

Luxemburg 

Philips Luxembourg Consumer Products 
Philips Luxembourg Professional Systems 
Philips International Finance S.A. 

Norway 

Norsk Aktieselskap Philips 
- Philips Fabrikker A/S 

Portugal 

F 	s Portuguese S.A.R.L. 
-;;- :.1rica Portuguese de Artigos 

Electricos S.A.R.L. 

U.S.A AND CANADA 

Canada 

Philips Canada Ltd. 
- Philips Electronics Ltd. 
- Philips Information Systems Ltd. 

United States of America 

North American Philips Corporation 
- Advance Transformer Co. 
- Airpax Corporation 
- Amperex Electronic Corporation 
- North American Philips Lighting Corp. 
- Philips Medical Systems, Inc. 
- N.A.P. Consumer Electronics Corp. 
- Mepco/Centralab, Inc. 
U.S. Philips Corporation 
- Signetics Corporation 
Polygram Record, Inc. 	 90 
Laser Magnetic Storage International 
Company 	 51 
Optlmage Interactive Services Co. 	50 

LATIN AMERICA 

Argentina 
Philips Argentina S.A. de Lamparas 
Electricas y Radio 

Chile 

Philips Chilena S.A. 

Colombia 

Industries Philips de Colombia S.A. 
Industria Nacional de Refrigeraciitin y 
CalefacciOn S.A. 

Ecuador 

Philips Ecuador C.A. 

El Salvador 

Industria de Productos Electricos Centro-
Americana S.A. 

Mexico 

Philips Mexicana S.A. de C.V. 
ElectrOnica S.A. de C.V. 	 40 

Paraguay 

Philips del Paraguay S.A. 

Peru 

Philips Peruana S.A. 

Uruguay 

Industries Philips del Uruguay S.A. 

Venezuela 

Industries Venezolanas Philips S.A. 

AFRICA 

Egypt 

Philips Midden Oosten B.V. (Branch Office) 
El Nasr Company for Electrical 
and Electronic Apparatus 
(NEEASAA) 	 50 

Ethiopia 

Philips Ethiopia (Private Limited Company) 

Kenya 

Philips (Kenya) Ltd. 
Philips Electric Lamps (E.A.) Ltd. 

Morocco 

Zimbabwe 
Philips Electrical (Pvt) Ltd. 

ASIA 

China (People's Republic) 

Philips' China Maatschappij 
(Philips China Company) B.V. 
(Branch Office) 
Beijing Philips Audio/Video Corporation 50 
Car Audio Electronics (China) 
Company Ltd. 	 70 

Hong Kong 

Philips Hong Kong Ltd. 
- Coronet Industries Ltd. 
- Electronic Devices Ltd. 	 80 

India 

Peico Electronics & Electricals Ltd. 	40 

Indonesia 

P.T. Philips Development Corporation 90 
P.T. Philips-Ralin Electronics 	60 

Iran 

Philips Iran Ltd. (Private Joint Stock 
Company) 

Iraq 

Philips Midden Oosten B.V. (Branch Office) 

Lebanon 

Philips Middle-East (Branch Office 
of Philips Midden Oosten B.V.) 

Malaysia 

Philips Malaysia Sendirian Berhad 
Malaysian Lamps Sendirian Berhad 	70 
Audio Electronics Sendirian Berhad 
Electronic Systems (Malaysia) 
Sendirian Berhad 	 55 

Pakistan 

Philips Electrical Company of 
Pakistan (Private) Ltd. 
Philips Electrical Industries of 
Pakistan Ltd. 	 60 

Philippines 
Philips Industrial Development Inc. 
- Philippine Glass Bulbs Inc. 	 58 
Philips Components (Philippines) Inc. 
Philips Electrical Lamps Inc. 

Singapore 

Philips Singapore Pvt. Ltd. 

South Korea (Republic of Korea) 

Philips Industries (Korea) Ltd. 
Philips Electronics (Korea) Ltd. 
Signetics Korea Co. Ltd. 
Hanwha Domestic Appliances Co. Ltd. 49 

Syria 

Philips Moyen Orient (Branch Office 
of Philips Midden Oosten B.V.) 

Taiwan 

Philips Taiwan Ltd. 
Philips Electronics Industries (Taiwan) Ltd. 
- Taiwan Semiconductor 

Manufacturing Company Limited 	28 
Philips Electronic Building Elements 
Industries (Taiwan) Ltd. _ .    

Bolivia 
50 	Industries Bolivianas Philips S.A. 

Brazil 

Inbraphil - Industries Brasileiras 
Philips Ltda. 

72 	- Ibrape EletrOnica Ltda. 
Philips do Brasil Ltda. 

97 
53 	Netherlands Antilles 

Philips Antillana N.V. 

Bangladesh 

58 	Philips Bangladesh Ltd. 
Bangladesh Lamps Ltd. 	 60 
Bangladesh Electrical Industries Ltd. 	60 

Japan 

Philips K.K. 
- Nihon Philips Corporation 

	
75 

Kyocera and Philips Data 
Communication Network Corporation 
Japan New Media Systems Inc. 	50 

85 	Marantz Japan, Inc. 	 50 
PNN Corporation 
	

40 
Matsushita Electronics Corporation 

	
35 



pese Mij voor 
,..icage en Verkoop van 

Gloeilampenonderdelen "E.M.G.0." 
Philips Matsushita Battery Corporation 50 

Brazil 
Denmark 	 Inbraphil - IndOstrias Brasileiras 
Philips Industri og Handels A/S 

	
Philips Ltda. 

- Nordisk Glodelampe Industri A/S 
	

72 	- Ibrape EletrOnica Ltda. 
Philips do Brasil Ltda. 

Federal Republic of Germany 

Allgemeine Deutsche Philips 
Industrie GmbH 
- Philips GmbH 
- Bauknecht Hausgerate GmbH 
- Philips Kommunikations Industrie AG 70 
- BTS-Broadcast Television Systems 

GmbH 	 30 
Grundig AG 	 32 
Polygram GmbH 	 90 

Finland 

Oy Philips Ab 

France 
Compagnie Frangaise Philips 
- S.A. Philips Industrielle 

et Commerciale 
- r 	Compelec 
- 	.pagnie des Lampes et 

du Materiel d'Eclairage 
- La Radiotechnique 

- La Radiotechnique Industrielle 
et Commerciale 

P,' 	'ram S.A. 

Greece 
Philips S.A. Hellenique Commerciale de 
Produits Electrotechniques 
Philips Industrielle S.A. Hellenique de 
Produits Electrotechniques et 
Electroniques 

Ireland 

Philips Electronics Ireland Ltd. 	 Venezuela 
- Silicon & Software Systems Limited 	90 

	
Industrias Venezolanas Philips S.A. 

P.T. Philips Development Corporation 90 
P.T. Philips-Ralin Electronics 	60 

Iran 

Philips Iran Ltd. (Private Joint Stock 
Company) 

Iraq 

Philips Midden Oosten B.V. (Branch Office) 

Japan 

Philips K.K. 
- Nihon Philips Corporation 

	
75 

Kyocera and Philips Data 
Communication Network Corporation 
Japan New Media Systems Inc. 	50 

85 	Marantz Japan, Inc. 	 50 
PNN Corporation 
	

40 
Matsushita Electronics Corporation 

	
35 

Lebanon 
Philips Middle-East (Branch Office 
of Philips Midden Oosten B.V.) 

Malaysia 
Philips Malaysia Sendirian Berhad 
Malaysian Lamps Sendirian Berhad 	70 
Audio Electronics Sendirian Berhad 
Electronic Systems (Malaysia) 
Sendirian Berhad 	 55 

Pakistan 

Philips Electrical Company of 
Pakistan (Private) Ltd. 
Philips Electrical Industries of 
Pakistan Ltd. 	 60 

Philippines 
Philips Industrial Development Inc. 
- Philippine Glass Bulbs Inc. 	 58 
Philips Components (Philippines) Inc. 
Philips Electrical Lamps Inc. 

Singapore 

Philips Singapore Pvt. Ltd. 

El Salvador 

Industria de Productos Electricos Centro-
Americana S.A. 

Mexico 
Philips Mexicana S.A. de C.V. 
ElectrOnica S.A. de C.V. 	 40 

97 
53 	Netherlands Antilles 

Philips Antillana N.V. 

90 	Paraguay 
Philips del Paraguay S.A. 

Peru 

Philips Peruana S.A. 

Uruguay 
Industrias Philips del Uruguay S.A. 

Bolivia 
50 	Industrias Bolivianas Philips S.A. 

Chile 

Philips Chilena S.A. 

Colombia 

Industrias Philips de Colombia S.A. 
Industria Nacional de Refrigeraci6n y 
CalefacciOn S.A. 

Ecuador 
Philips Ecuador C.A. 

Italy 

Philips S.p.A. 
- "IRE" Industrie Riunite Eurodomestici S.p.A. 

Luxemburg 

Philips Luxembourg Consumer Products 
Philips Luxembourg Professional Systems 
Philips International Finance S.A. 

Norway 

Norsk Aktieselskap Philips 
- Philips Fabrikker A/S 

Portugal 

F 	3 Portuguesa S.A.R.L. 
- 	Portuguesa de Artigos 

Electricos S.A.R.L. 

Spain 

F'F'"ns lberica S.A.E. 
-s 	edad Espanola de Lamparas 

L.ctricas "Z" S.A. 
- Miniwatt S.A. 
- Sociedad Espanola de Grandes Aparatos 

Domesticos S.A. 

Sweden 

Philips Norden AB 
- Philips Forsaljning AB 
- Philips Elektronikindustrier AB 
- Philips Norrkopingsindustrier AB 

Switzerland 

Philips AG 
- Faselec AG 
	

75 
Philips Beteiligungs AG 

Turkey 

Turk Philips Ticaret A.S. 	 75 
Turk Philips Sanayi A.S. "Philisan" 	75 
Turk Philips Aydinlatma Sanayi ve 
Ticaret A.S. 

United Kingdom 

Philips U.K. Ltd. 
- Philips Electronic and Associated 

Industries Ltd. 
- 	and Ltd. 
- . 	Jtronic Rentals Group p.l.c. 	22 
Polygram Leisure Ltd. 	 90 

AFRICA 

Egypt 
Philips Midden Oosten B.V. (Branch Office) 
El Nasr Company for Electrical 
and Electronic Apparatus 
(NEEASAA) 	 50 

Ethiopia 
Philips Ethiopia (Private Limited Company) 

Kenya 
Philips (Kenya) Ltd. 
Philips Electric Lamps (E.A.) Ltd. 

Morocco 
Philips Maroc 
Manufacture Nationale pour la Radio 
et la Television "MANAR" S.A. 	50 

Nigeria 

Associated Electronic Products 
(Nigeria) Ltd. 	 40 

South Africa 

Philips Electronics Holdings (Pty) Ltd. 
- South African Philips (Pty) Ltd. 
- Philips Telecommunication and 

Data Systems (Pty) Ltd. 
- Consolidated Cable Investments 

(Pty) Ltd. 
- Aberdare Cables Africa Ltd. 	69 

Tanzania 

Philips (Tanzania) Ltd. 
Philips Electronics (E.A.) Ltd. 

Zaire 

Societe Africaine de Materiel 
Electronique S.a.r.l. 

Zambia 

Philips Electrical Zambia Ltd. 

South Korea (Republic of Korea) 

Philips Industries (Korea) Ltd. 
Philips Electronics (Korea) Ltd. 
Signetics Korea Co. Ltd. 
Hanwha Domestic Appliances Co. Ltd. 49 

Syria 
Philips Moyen Orient (Branch Office 
of Philips Midden Oosten B.V.) 

Taiwan 

Philips Taiwan Ltd. 
Philips Electronics Industries (Taiwan) Ltd. 
- Taiwan Semiconductor 

Manufacturing Company Limited 	28 
Philips Electronic Building Elements 
Industries (Taiwan) Ltd. 
Compact Disc Industries Co. Ltd. 	50 

Thailand 

Philips Electrical Company of Thiland Ltd. 
Thai Lamps Company Ltd. 
Electrical Lamp Manufacturers 
Thailand Ltd. 	 50 
Elinthai Ltd. 
Signetics Thailand Co. Ltd. 

Australia 

Philips Industries Holdings Ltd. 

New Zealand 

Philips New Zealand Ltd. Tunisia 

Societe Tunisienne d'Industrie Electro- 
75 	nique et de Television "S.T.I.E.T." 	50 

75 	United Arab Emirates 

Philips Midden Oosten B.V. (Branch Office) 

50 	AUSTRALIA AND NEW ZEALANE 
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Philips in 1986 

HIGHLIGHTS 

Financial position 

Condensed Statement of Financial Position 

1986 1985 1986 1985 

Net sales Fixed assets 

In millions of guilders 55,037 60,045 Intangible fixed assets 24 8 
Percentage increase over previous year -8 12 Tangible fixed assets 18,247 18,219 

Unconsolidated companies 2,526 2,237 
Other non-current financial assets 1,666 1,649 

Income from operations 
22,463 22,113 In millions of guilders 3,194 3,075 

Asa percentage of net sales 5.8 5.1 
As a percentage of capital employed 6.5 6.0 Current assets 

Inventories 12,851 13,942 
Accounts receivable 13,992 15,094 

Income after taxes Marketable securities 214 226 
In millions of guilders 1,133 1,025 Liquid assets 1,110 1,508 
As a percentage of net sales 2.1 1.7 

28,167 301-  
Net income 

In millions millions of guilders 1,015 919 Total 50,630 
. 

52,883 

As a percentage of stockholders'equity 6.3 5.6 
Per common share par value f 10 (in guilders) 4.39 4.26 

Dividend per common share, par value 
10 (in guilders) 2.00 2.00 

Group equity 
Addition to retained earnings Stockholders'equity 15,858 16,151 

Net, in millions of guilders 551 466 Minority interests 2,479 2,430 

18,337 18,581 
Capital 
Total capital employed, in millions of guilders 
Stockholders'equity, in millions of guilders 

50,630 
15,858 

52,883 
16,151 

Long-term provisions 4,801 5,351 

Stockholders'equity per common share, 
par value f 10 (in guilders) 68.20 71.30 

Short-term provisions 1,970 2,133 

Employees Long-term liabilities 9,039 9,258 

Total at end of year 344,200 345,600 Current liabilities 16,483 17,560 
Total in the Netherlands 70,300 71,100 

Total 50,630 52,883 

Amounts in millions of guilders 

World net sales Net sales by area 

World net sales in billions of guilders Geographical distribution of net sales in billions of guilders 



Net income Net investments 

,AA ssets e ployed by area 

Wages, salaries and other related costs in billions 
of guilders 

Geographical distribution of employees in thousands 

Net income in millions of guilders 

Wages, salaries etc. 

Tangible fixed assets net investments for the year in millions of guilders 

Employees (in thousands) at end of year 

86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 
344 346 344 343 336 348 373 379 388 384 

01 A. 
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7 78 A 80 81 82 83 84 85 86 

Assets employed by geographical area in billions of guilders 

Employees by area 

Income and expenses 

Income and expenses as a percentage of net sales in 1986 

Wages, salaries and 
other related costs 34.6 

78 79 80 81 82 83 84 85 77 78 79' 60 81 82 83 84 85 86 



Employees (in thousands) at end of year 

86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 
344 346 344 343 336 348 373 379 388 384 

Wages, salaries etc. 	 Employees b area 

Wages, salaries and other related costs in billions 
	

Geographical distribution of employees in thousands 
of guilders 

Product sectors 

Lighting Amounts in millions of guilders 1986 1985 

Incandescent lamps and automobile lamps Sales 6,771 7,910 
High and low-pressure gas-discharge lamps, 
ballasts and luminaires 

Percentage increase -14 6 

Lighting projects Total deliveries 6,842 7,976 
Batteries Income from operations 540 910 
Glass, diamond drawing dies, wire and other components As a % of deliveries 7.9 11.4 

Consumer electronics Amounts in millions of guilders 1986 1985 

Television and radio receivers Sales 16,831 16,732 
Audio and video recorders, video camera recorders Percentage increase 1 35 
Audio and video cassettes 
Playback equipment for sound and vision - Sound carriers Total deliveries 17,040 16,906 
Home computers, Videotex terminals and other home interactive Income from operations 720 34 
systems As a % of deliveries 4.2 0.2 
Hearing aids 

Domestic appliances 
Washing machines and dryers - Dishwashers 
Refrigerators and freezers 
Cookers - Microwave ovens 
Fitted kitchen equipment 
Vacuum cleaners - Electric irons 
Food preparation machines, mixers and other small kitchen appliances 
Coffee makers and toasters - Deep-fat friers and grills - Fans - Clocks 
Electric shavers, hair dryers, solaria and other personal care products 

Professional Products and Systems 
Telecommunications systems 
Cable products and systems 
Defense systems 
Road, water and air traffic control systems - Mobile radio 
Dictation machines-Office automation and communication systems 
Medical systems for diagnosis and therapy 
Analytical equipment, test- and measuring instruments, 
industrial automation systems 
Radio and TV transmitters 
Audio-visual communication and security systems 
Machines and tools 

Components 
Picture tubes and television glass 
Integrated circuits and discrete semiconductors 
Passive components and materials 
Special tubes and professional components 
Optical and magnetic data storage products - Display products 
Glass, metal and plastics components 

Miscellaneous 
Musical instruments - Brush products and plastics products 
Retail activities- Electrical parts 

Note: Deliveries = sales to thirds & deliveries to other product sectors. 

Amounts in millions of guilders 1986 1985 

Sales 6,291 6,639 
Percentage increase -5 9 

Total deliveries 6,295 6-644 
Income from operations 232 7 
As a % of deliveries 3.7 ..0 

Amounts in millions of guilders 1986 

Sales 15,686 17,520 
Percentage increase -10 10 

Total deliveries 16,037 17,850 
Income from operations 1,153 1,484 
As a % of deliveries 7.2 8.3 

Amounts in millions of guilders 1986 1985 

Sales 7,379 8,069 
Percentage increase -9 -6 

Total deliveries 11,245 11,620 
Income from operations 263 44 
As a % of deliveries 2.3 0.4 

Amounts in millions of guilders 1986 1985 

Sales 2,079 3,175 
Percentage increase -35 -4 

Total deliveries 2,160 
Income from operations 298 
As a % of deliveries 13.8 6.1 
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