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De handelsondernemingen van de Reesink-groep leveren uit 
voorraad een breed scala producten. Daarbij gaat het om doe-het-
zelf artikelen zoals verf en (tuin-) gereedschappen (Reesink Retail 
B.V.), walserijproducten (Reesink Staal B.V.) en tractoren, 
machines en gereedschappen voor de ‘groene’ -d.w.z. de agrarische 
en bosbouwsector (Reesink Technische Handel B.V., Packo Agri 
N.V.  en Kamps de Wild B.V.). Daarnaast importeert Kamps de 
Wild B.V.  een complete lijn grondverzetmachines en levert Dutec 
B.V. industriële verbruiksgoederen, onder andere toegepast in de 
aandrijftechniek en de pneumatiek. Voorts verleent Interlogica B.V. 
diensten met betrekking tot logistiek en automatisering, primair aan 
de broers en zusters binnen de Reesink-groep. �
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Even bijpraten over een drietal lopende zaken 
 
 
Reesink ziet af van Deutz-tractoren 
  
Koninklijke Reesink N.V. ziet af van de overname van delen van Sieberg B.V., onderdeel van de Pon-
groep, en in dat kader de verwerving van het exclusieve importeurschap van Deutz-tractoren. De 
betreffende bedrijvigheid zou worden ingebracht in dochteronderneming Reesink Technische Handel 
B.V., die al jaren met succes een aantal vertegenwoordigingen voor landbouwmachines voert maar 
geen voor tractoren. Het is jammer dat in de onderhandelingen, waarbij de producent Same-Deutz-
Fahr eveneens betrokken is geweest, uiteindelijk geen overeenstemming werd bereikt. 
  
  
Gemeente Apeldoorn 
  
Koninklijke Reesink N.V. heeft naar aanleiding van de rapportage van de gemeentelijke 
enquêtecommissie een positieve daad willen stellen door een nieuw schaderapport te laten opstellen, 
nadat de gemeente de eerdere rapportage hierover naar de prullenbak verwees. Het nieuwe rapport 
werd opgesteld door Prof. Dr J. Joling RA, aan wie als enige hoogleraar op dit vakgebied een 
onbetwiste expertise mag worden toegedicht. Zijn rapportage werd het college van burgemeester en 
wethouders aangeboden spoedig nadat medio april een nieuw college in Apeldoorn aantrad. Aan de 
vraag om de rapportage inclusief alle daarbij door de heer Joling aangehechte bijlagen in vijfvoud te 
mogen ontvangen werd invulling gegeven. Bekend stelden wij de periode tot 1 juli 2006 te willen 
gebruiken om zijdens de gemeente een eerste beoordeling van de rapportage van de heer Joling te laten 
plaatsvinden door een eigen schade expert. Wij verwachtten dat de gemeente Apeldoorn ons voorstel 
in positieve zin zou oppakken en na een onderzoek door een eigen schade-expert uitzicht zou bieden 
op het scheppen van een bandbreedte aangaande onze schade, waarbinnen een ook door de gemeente 
beleden regeling in der minne mogelijk zou worden. 
  
Inmiddels bleek ons dat de gemeente Apeldoorn helaas tegen 1 juli bij lange na niet zover ‘op weg’ is 
dat dit aanleiding zou kunnen zijn om een verdere procesgang wederom op te schorten. Sterker nog, 
ons bleek inmiddels dat de gemeente niet veel verder kwam dan het door ambtenaren laten beoordelen 
van de rapportage van de heer Joling. Dat schiet dus niet alleen niet op, wij achten het een gemiste 
kans om daadkrachtig invulling te geven aan hetgeen er met de mond werd beleden, te weten adequaat 
inspelen op een door Reesink te maken opening om tot een in der minne regeling van door ons geleden 
schade te komen. 
  
Om niet opnieuw ‘bij de bok’ gezet te raken laat Reesink het rapport van de heer Joling, dat als 
schadestaat gaat gelden, nog deze week bij deurwaardersexploot aan de gemeente Apeldoorn 
betekenen. Hiermee start de schadestaatprocedure, waarbij onze schade door de Rechtbank te Zutphen 



betekenen. Hiermee start de schadestaatprocedure, waarbij onze schade door de Rechtbank te Zutphen 
vastgesteld gaat worden. 
  
  
Overgang beursnotering naar Alternext 
  
Ons bereiken met enige regelmaat vragen over de overgang van de notering van Euronext naar 
Alternext. Dienaangaande laat Koninklijke Reesink N.V. weten dat overleg hierover met Euronext 
voorspoedig verloopt. Reesink verwacht dat ten laatste in het vierde kwartaal van dit jaar de notering 
aan Alternext een feit zal zijn, waarbij de opvolgende noteringen naar verwachting naadloos op elkaar 
zullen gaan aansluiten. 
  
Zutphen, 27 juni 2006                                  Directie Koninklijke Reesink N.V.�
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