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Boskalis rondt kostenstudie hoofdkantoor af 

Papendrecht, 15 mei 2017 

 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) maakt bekend dat het 

de eerder aangekondigde studie naar de kosten van het hoofdkantoor 

heeft afgerond. De verslechterde marktomstandigheden en verwachte 

lange periode van lage energieprijzen vormen hiervoor de aanleiding. Op 

basis van de studie wordt een totale kostenbesparing beoogd van 

tussen de EUR 30-35 miljoen, waarbij circa 230 arbeidsplaatsen komen 

te vervallen. Deze reorganisatie vormt een onderdeel van het Corporate 

Business Plan 2017-2019 zoals we dat begin dit jaar hebben 

gepresenteerd en zal in de komende 18 maanden worden uitgevoerd. 

 

Aanleiding voor deze studie is dat Boskalis wordt geraakt door de negatieve 

ontwikkelingen in de markt, voornamelijk ingegeven door de lage olieprijs. Om 

hierop te anticiperen heeft Boskalis vorig jaar de eerste stappen gezet met de 

aanvang van een vlootrationalisatie- en kostenreductieprogramma. In 2016 is 

reeds een belangrijk deel van het vlootrationalisatieprogramma uitgevoerd en 

middels een impairment is een deel van de offshore vloot en goodwill 

afgewaardeerd.  

 

Als gevolg van de ingreep op het hoofdkantoor in Papendrecht worden circa 

230 medewerkers boventallig. De reductie zal waar mogelijk verlopen middels 

natuurlijk verloop en herplaatsing. Desalniettemin kunnen gedwongen 

ontslagen niet worden uitgesloten. Boskalis heeft een adviesaanvraag 

ingediend bij de ondernemingsraad ten aanzien van dit voorgenomen besluit.  

 

 

 

 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale 

dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme 

diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen 

voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s met 

onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water 

en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het 

een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore 

windindustrie en voert het scheepsbergingen uit (SMIT Salvage). Daarnaast heeft Boskalis 

meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (KOTUG SMIT 

Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige 

vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen en 11.700 medewerkers, inclusief deelnemingen, 

is de onderneming actief in meer dan 90 landen, verspreid over zes continenten. 

 

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com. 
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