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29 april 2020 – “Het eerste kwartaal begon goed. We hadden veel nieuwe installaties in 

aanbouw en hadden het bovendien erg druk om systemen te installeren die we eind vorig 

jaar hadden uitgeleverd. In maart werden we geconfronteerd met de uitbraak van het 

Coronavirus. Door snel maatregelen te nemen, en dankzij de grote inzet en 

betrokkenheid van onze medewerkers, hebben we de operatie gelukkig draaiend weten te 

houden en zijn we in staat geweest om twee nieuwe GAAS  installaties in bedrijf te 

nemen.” 

 

Eind februari, nog voor de uitbraak, hebben we een aantal crisisscenario’s ontwikkeld waarin we 

aannames hebben gedaan over eventuele maatregelen van de overheid, variërend van 

reisbeperkingen tot complete sluiting van alle activiteiten. Op basis van die scenario’s hebben 

we destijds beslissingen genomen om service-activiteiten in landen die wat verder weg liggen 

voorrang te geven en hebben we een aantal kleinere maatregelen doorgevoerd die ons in staat 

stellen veiliger te werken. 

 

Door dit vroegtijdig ingrijpen zijn we in staat geweest om het bedrijf draaiende te houden. De 

mensen die thuis kunnen werken doen dat zowel in Singapore als in Nederland. Assemblage- 

en servicepersoneel werken gewoon door op het bedrijf. Wel hebben we het tempo moeten 

verlagen door inhuurkrachten weg te sturen. Als we dat niet zouden doen werd het 

eenvoudigweg te druk op de werkvloer en hadden we niet aan de afstandsregels kunnen 

voldoen.  

 

Het gevolg van het wegsturen van inhuurkrachten is dat we vertraging op zullen lopen in 

sommige leveringen van nieuwe installaties. Verder kunnen we niet overal in de wereld service 

verlenen. Tot nu toe hebben alle klanten zich daar begripvol voor getoond. In veel gevallen 

lopen ze zelf ook vertragingen op waardoor de gevolgen van latere leveringen beperkt zijn.  

 

Maar er was ook goed nieuws. Doordat we de operatie draaiend hielden, en doordat we nog wel 

in West Europa konden reizen, zijn we erin geslaagd om twee nieuwe GAAS contracten 

operationeel te krijgen in België en Duitsland. Daarnaast hebben we 4 nieuwe systemen 

afgebouwd en  klaargemaakt voor verscheping. Verder zijn we erin geslaagd om de 

productiecapaciteit van cilindergassen in Arnhem verder te verhogen, waardoor ook de 

waterstoffabriek een stabiele inkomstenstroom blijft genereren.  

 

Tot slot is april normaal gesproken de maand waarin we jaarcijfers publiceren. Ten gevolge van 

het coronavirus, is onze accountant niet in staat gebleken de controle af te ronden. Inmiddels 

zijn ze weer gestart maar nog steeds niet op het gebruikelijk tempo. Hierdoor zullen onze 

jaarcijfers dit jaar naar verwachting eind mei pas gepubliceerd worden. Zodra de cijfers 

beschikbaar komen zullen we onze gebruikelijke jaarvergadering voor certificaat- en 

obligatiehouders organiseren. De verwachting is dat we dit via conference call zullen moeten 

doen dit jaar. 

 

Rest me nog iedereen sterkte te wensen in de komende maanden.  

 

Marinus van Driel 

CEO 

  


