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Scheepsbouw en Zware 
Metaalindustrie in 
Nederland 

De heer Voorzitter van de 
Tweede Kamer der Staten
Generaal, 
Binnenhof la, 
's-GRAVENHAGE. 

Mede namens miJn ambtgenoot van Sociale Zaken deel ik U met 
betrekking tot het in hoofde genoemde onderwerp het volgende mede. 
De Scheepsbouw en de Zware Metaalindustrie in Nederland worden 
reeds enige tijd geconfronteerd met ernstige moeilijkheden. 
De recessie in deze sectoren alsmede de opkomst van nieuwe indu
strielanden hebben op een aantal terreinen een ernstige overcapa
citeit doen ontstaan. 
Voor wat betreft de Scheepsbouw wordt aan deze ontwikkeling reeds 
geruime tijd aandacht geschonken binnen het kader van enkele in
ternationale organisaties. 
Zoals ook uit het rapport van de Beleidscommissie Scheepsbouw 
blijkt heeft dat voor Nederland ten gevolge dat capaciteitsaan
passingen noodzakelijk zijn. 
Ditzelfde geldt voor een aantal sectoren van de zware metaal
industrie, waarbij onder meer gewezen kan worden op de dieselmo
toren en de apparatenbouw. 

Telkens op eigen wijze heeft het bovenstaande zijn weerslag 
gehad op enkele belangrijke Nederlandse bedrijven in deze secto
ren zoals VMF-Stork, RSV, IHC en Van der Giessen-de Noord. 
In het vervolg wordt ingegaan op de beleidsuitgangspunten en sug
gesties van de regering in verband met het door elk van deze on
dernemingen ten gevolge van bovenstaande oorzaken door te voeren 
reorganisatieproces, mede gezien het advies van de Beleidscommis
sie Scheepsbouw inzake Werfgroep I. 

Het voor de reorganisatie noodzakelijke en gewenste overleg 
tussen directies en werknemers via ondernemingsraad, de Beleids
commissie Scheepsbouw en vakbonden zal moeten worden voortgezet. 
Om dit overleg op een realistische basis te kunnen voortzetten 
was het noodzakelijk dat de regering aangaf welke beleidsuitgangs
punten en -suggesties van haar konden worden verwacht, zodat de op 
korte termijn noodzakelijke reorganisatiebesluiten worden genomen 
en tot uitvoering kunnen komen. 
Daardoor wordt niet vooruitgelopen op de uitkomsten van dit over
leg, wel staan hicrm0e de financiäle inspanningen van de regering 
vast. 
Uitgangspunt is met name dat genoemde ondernemingen, waarin thans 
46.000 werknemers werkzaam zijn, in staat blijven hun plaats als 
leverancier van kapitaalgoederen te behouden. Daarmede wordt te
vens bereikt dat zoveel mogelijk arbeidsplaatsen in tact blijven. 
Capaciteitsaanpa�sJngen zullen niettemin noodzakelijk blijken. 
Dil znu globaal 6.000 arbeidsplaatsen omvatten. 
Ook de toeleveringsindustrie zal - voorzover dat nog niet is qe
beurd - de cloorwerking dailrviln nog ondergaan. 
Door deze steunverlening zullen maatregelen achterwege kunnen 
blijven die op zujver bedrijfseconomische gronden noodzakelijk 
zouden zijn. Indien dit uitgangspunt niet was gehanteerd zou op 
wat langere t.er:nijn grotere schade teweeg zijn gebracht door aan
tasting van het industriêle potentieel. Dit geldt ook voor de toe� 
leveringsindustrie die daardoor met ernstige moeilijkheden gecon
fronteerd zou worden. 
Overigens wordt opgemerkt dat voorzover toeleveringsbedrijven als 
gevolg hiervan in moeilijkheden komen zij zich kunnen wenden tot 
het Burc,au Bij ?0110 ere P.edri j f sproblemen van het Directoraat-Gene
raa l voor 1n�uslrie. 

Ui lgaande v rn de ·verschillende situaties waarin de onderne
mingen verkcr"'n, cle onderliggende oorzaken daarvan, alsmede de 
verschillende financiälc structuren is telkens door de regering 
c·en aanbod oedildn waarbij op wisselende wij ze gebruik wordt ge
mclak1 van fi•1�nci�lo ��strumenten, zoals leningen, achtergestel
de le11inge11 1 ,_.,·,,t1L·:icc1 mel conversierecht), deelnemingen of bij
zondere steunverl0ning ter versterking van het eigen vermogen. 
Uitgilngspunt is da2rbij steeds geweest dat deze ondernemingen -
nadat de financi�le consequenties van het reorganisatieplan zijn 
ver.-1erkt - yua sol·vabiliteil dienen te voldoen aan internationaal 
vooi kapitaalgooderenproducenten geldende criteria. Hierdoor wor
den de betrokken nnder�emingen in staat gesteld hun plaats op de 
internationale m;1rkl te behouden en op langere termijn te verbe
teren. 
Dit houdt in dal de Overheid in alle gevallen het risicodragend 
vermogen van de ondernemingen versterkt. 
Steeds is er daarbij voor zorggedragen dat de Overheid gedurende 
de periode van haar financiäle betrokkenheid voldoende invloed 
kan ui toef enen op de rJnderneming om haar belangen te waarbor9en. 

Met bo•1eristi1,rndc is een bedrag gemoeid ad f 390 mln. waartoe 
een suppletni.rr• bc•Jroling zal worden ingediend. Daarnaast komt 
f 3':i mln. ten 11st ,, van <.le aanwezige werkgelegenheidsgE-lden voor 
individuele brdrijvon. 
J\an inv<>slerin�·ssubsidil�s is een bedrag van f 100 mln. voorzi<'n, 
uit de voor de schrcp�bouw beschi�bare gelden. Daarnaast zal op 
yrond van de ttno ii, fwt J.cvc-n te roepen WIR f 50 mln ter beschik
king komen. 

Ten slol Le •,_, 1 f 2 7 2, 5 mln. worden gefinancierd onder de re
geling Bijzond0p f nJnciering. 
In totaal betref, l,v I derhalve e,�n bedrag van rond f 800 mln. 
(exclusief h!J R) 

De bedreigde arbeidsplaatsen ziJn met name geconcentreerd in

Amsterdam (ca. 2000 arbeidsplaatsen) en de regio Rotterdam 
(ruim 2500 arbeidsplaatsen). In mindere mate worden ook arbeids
plaatsen in Utrecht en enkele andere regio's bedreigd. 
Ten slotte wordt erop gewezen dat de overheid de ondernemingen 
zal ondersteunen met alle sociale- en arbeidsbemiddelingsinstru
menten die haar ter beschikking staan en die in dit kader worden 
aangewend. 

In het vervolg wordt op de problematiek met betrekking tot 
de afzonderlijke ondernemingen alsmede op het advies van de be
leidscommissie Scheepsbouw inzake Werfgroep I ingegaan waarbij 
telkens nadere uitwerking wordt gegeven van de beleidsuitgangs
punten en -suggesties van de regering. 

Verenigde Machinefabrieken Stork N.V. (VMF-Stork) 

Inleiding 

De financiële resultaten van VMF-Stork hebben in de jaren 
1976 en 1977 een ernstige verslechtering te zien gegeven, terwijl 
ook voor 1978 met een verlies rekening moet worden gehouden. 
Daardoor behoeft de financiële draagkracht van het concern ver
sterking ten einde de toekomst van de tot het concern behorende 
ondernemingen met een gezonde basis te waarborgen. 
Deze ontwikkeling is mede te wijten aan de ernstige recessie ge
durende de afgelopen jaren in de kapitaalgoederenindustrie waar
door - overigens geheel in overeenstemming met de zich algemeen 
voordoende ontwikkelingen - ook de export achter is gebleven. 
Het zal duidelijk zijn dat dit ernstige gevolgen heeft voor een 
concern als VMF-Stork waarvan het buitenlandse aandeel in de ont
vangen opdrachten het Nederlandse deel verre overtreft. 
Hoewel deze ontwikkeling de resultaten van een groot deel van de 
tot het concern behorende ondernemingen heeft beïnvloed, dient de 
hoofdoorzaak van de verslechterde financiële resultaten te worden 
gezocht bij de volgende tot het concern behorende ondernemingen. 
Het betreft Stork Plastics Processing Machinery (SPPM), de Stork 
Werkspoor Gieterijen, Stork Werkspoor Diesel, Bronswerk Ketel- en 
Apparatenbouw en Stork-Velsen. 

Zoals bekend is in de loop van 1977 reeds een reorganisatie 
doorgevoerd bij SPPM en de Stork Werkspoor Gieterijen. Om dit me
de mogelijk te maken heeft de overheid VMF-Stork daartoe een ren
teloze achtergestelde lening van f 20 mln verleend, waaraan voor
waarden verbonden zijn met betrekking tot de werkgelegenheid bij 
deze ondernemingen. Ten aanzien van de overige hierboven genoemde 
ondernemingen zullen ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn. 
Ook bij een beperkt aantal andere ondernemingen zal thans echter 
niet aan reorganisaties ontkomen kunnen worden. 

Ten einde VMF-Stork hiertoe in staat te stellen heeft de re
gering dit concern een financieringsaanbod gedaan. In dit aanbod 
zijn een aantal bijzondere voorzieningen getroffen voor Stork 
Werkspoor Diesel, Conrad Stork, Bronswerk Utrecht en Stork Velsen. 
Daarnaast zijn maatregelen voorzien ten behoeve van de verster
king van het risicodragend vermogen van het concern als geheel . . 

Stork Werkspoor Diesel 

Ten aanzien van Stork-Werkspoor Diesel houdt het aanbod in 
een deelneming van de Staat in het aandelen-kapitaal te effectue
ren tot een bedrag van f 20 mln. SWD zal per 1 januari jl. nieuwe 
aandelen uitgeven aan de Staat en aan een onafhankelijke instantie 
zodat de verdeling van het aandelenkapitaal tussen VMF, de Staat 
en de onafhankelijke instantie 49%, 49% en 2% zal bedragen. Daar
naast zal SWD een rentedragende achtergestelde lening worden ver
leend van f 80 mln, waarvan gedurende 3 jaar de rente bij de 
hoofdsom kan worden bijgeschreven en waarop gedurende dezelfde 
periode niet behoeft te worden afgelost. 
Ten slotte wordt SWD ten behoeve van de versterking van het eigen 
vermogen een speciale steunverlening geboden van f 15 mln. Deze 
speciale steunverlening is vrij van rente. Terugbetaling daarvan 
dient te geschieden gedurende een periode van 10 jaar indien door 
SWD een van tevoren te bepalen overwinst wordt behaald. 
Aan dit aanbod zijn enkele voorwaarden verbonden. Bij SWD zal een 
regeringswaarnemer kunnen worden benoemd die zal beschikkep over 
de normale in deze omstandigheden geldende bevoegdheden. (l) 
Daarnaast zullen de Statuten van SWD in overleg met de Staat wor
den aangepast op zodanige wijze dat belangrijke bestuursbesluiten 
de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoe
ven. Deze zal uit 5 personen bestaan waarvan de Staat en VMF er 
elk twee benoemen terwijl een vijfde commissaris die als voorzit
ter zal optreden, in onderling overleg zal worden benoemd. Alvo
rens de deelneming zal worden geêffectueerd zal er overeenstem
ming moeten bestaan over het reorganisatieplan van SWD waarvan 
VMF-Stork de kosten zal dragen. De directe nadelige gevolgen met 
betrekking tot de problemen van de fundatieplaten van de TM 410 
zijn voor rekening van VMF-Stork. 

zoals bekend is VMF-Stork in september 1977 ten behoeve van 
de financiering van SWD een aanbod gedaan voor een achtergestelde 
lening van f 100 mln. Dit bleek noodzakelijk omdat er zich bij 
SWD een kapitaalbehoefte voordeed waaraan VMF op eigen kracht 
niet tegemoet kon komen. Tot dusver is deze lening nog niet door 
VMF-Stork opgenomen. 
Bij dat aanbod is wel de mogelijkheid van een deelneming door de 
Staat in SWD in het vooruitzicht gesteld, waartoe de bovengenoem
de f 100 mln bij deze wordt omgezet. 
In verband daarmee is een extern onderzoek naar het perspectief 
van SWD ingesteld. De conclusie daarvan is dat een scheiding van 
SWD van VMF noodzakelijk is om aldus tot een ondubbelzinnig uit
gangspunt te komen voor verdere maatregelen mel Lctrekking tot 
SWD. 
In verband met vooral de huidige situatie in de Schce�sbouw zijn 
de vooruitzichten de komende 2 à 3 jaar met nam0 voor het Amster
damse bedrijf niet gunstig. Op langere termijn zijn er echter 
reäle mogelijkheden dat de TM 410 en TM 620 meL succes zullen kun
nen worden afgezet. Gezien deze overwegingen en mede gezien ook 
het feit dat het bij SWD gaat om een type produktie dat gezien 
haar hoogwaardige kwaliteiten - zowel qua ontwikkeling als produk-



tieproces - in de gewenste ontwikkeling van de Nederlandse indu
strie past, meent de regering dat het in dit geval verantwoord is 
te besluiten tot een deelneming in SWD. Daarbij heeft de regering 
zich ook laten leiden door het feit dat het voor een reconstructie 
van de balans van VMF-Stork ge�enst is dat SWD gedeconsolideerd 
wordt. Vanuit deze nieuwe opzet kunnen ook de mogelijkheden tot 
internationale samenwerking worden onderzocht. 

Conrad Stork 

Ten behoeve van een verdere ontwikkeling van Conrad-Stork 
wordt VMF-Stork een direct opeisbare renteloze lening van f 10 
aangeboden. Dit bedrag dient met name te worden besteed aan de 
verbreding van de know-how op het gebie<l van de overslag-instal
laties en ten bc 1,oevE van een uitbouw van de marktpenetratie van 
de hoofdactiviteiten op het gebied van de kranenbouw en overslag
apparatuur van Conra<l-Stark. 

Als voorNaarde wordt hieraan verbonden dat VMF-Stork haar 
medewerking zal verlenen aan de totstandkoming van moyelijke sa
menwerkingsvormen in de kranenbranche in Nederland. 

Voor wat betreft deze kredietverlening, kan worden opgemerkt 
dat hiermee wordt aangesloten Oj) aanbevelingen uit f1en recent on
derzoek in het kader van de NEIIEM naar de situatie in de Kraanin
dJstrie in Nederland. 
Daarin wordl geconcludeerd dat Jp Nederlandse Kranenindustrie 
zich met- n;:imc za_L moeten toeleggen op het gebicè van marketing en 
vcrgrotin'! vr1:-, dr tPchnisc�e kennis. 
Daarnaast wo�don aanbcvclinge11 tot selectieve fusies g�daan als
mede v'_,ur i:,-u:i<'nVH!L><Ln'-J 'l[) hrt gebied van produkt- en produv.• i.ra
rcttionaljsctt ,._,.:.s. 
Dezerzijds 1/�l er dutJ0lljk voor worden gewaakt dat deze stcun
v"rlc-nin0 die1 vnon .. � \'Jour. op een mogeliJk0 br;inchc-aanpak, d,2ze 
,i_:rnp...ik 111• t nJck, 1 ~ r ,dl br1Ïnvlocdcn. 

Bronswerk Utrech1· - Sterk Velsen 

T2n bGhoeve v:1:: cJe 1r,standhouding van Bronswerk-Utrecht en 
Stork-V,.lsen hF�f,-_ ,Jp rpg"r i.ng VMF-Stork een renteloze achterge
st-cldc l.:,:•j.nr;_: .•.:.·1�1 ,? 1 10,len va:1 f 25. 000 per te behouden urbeids
plaats. 
L1itgawrspunt hierbij is het door VMl."-Stork in het kader van het 
project g(Integreerde jobbing voorgelegde voorstel waarbij deze 
bedrijven zich op �ermijn uit de jobbingactiviteiten ten behoeve 
van de petroch��tschc industrie zullen terugtrekken onder gelijk
Lijdige voortzetti�g van de acliviteiten voor eigen produktcn. 
Op basis J•jervan ku�nen deze bedrijven op verkleinde schaal voort 
worden gezet. D�sondanks worden door deze bedrijven de komende 
jaren nog verliezen vcorzien. Noodzakelijk is dat voor aan aantal 
in deze bedrijven aanwezige eigen produkten hel marktaandeel ver

grool wordl, alsmede naar een verbreding en diversificatie van 
het eigen produktenpakket w0rdt gestreefd. Het zal duidelijk zijn 
dat aan d0 vcortzetting van deze bedrijven de nodige risico's 
zijn verbonèen. 
De geboden steunverlening dient mede ter opvang van deze risico's. 
Naar verwachling is - gezien het aantal te behouden arbeidsplaat
sen - hiermee �en bedrag van f ]0 mln gemoeid. 
Als voorwaarde zal daaraan worden verbonden: 

-- VMF-Stork ve�plicht zich geleidelijk over een periode van twee 
Jaar uit de jobbing ten behoeve van de petrochemische industrie 
terug te trekken 

- VMF-Stork garandeert het behoud van de begunstigde arbeids
pl.:i,,tsen Lot en rne:t 31 december 1980.

Herstructurering Geintegreerde Jobbing HBG/RSV. 

In aansluiting op een in december 1976 onder leiding van de 
NEHEM aangevangen onderzoek naar de levensvatbaarheid van de gein
tegreerde jobbing industrie in Nederland, zijn RSV en HBG bereid 
over te gaan tot een concentratie van hun jobbing-activiteiten in 
de produktielocaties te Breda en Goes indien de overheid daaraan 
voldoende steun zal verlenen. 
Uit bovenvermeld onderzoek is gebleken dat de geintegreerde job
bing de laatste jaren op de thuismarkt aan terrein heeft verloren. 
Terugwinnen van deze thuismarkt tot een marktaandeel van ca 50% is 
een zeer belangrijk uitgangspunt bij de beoordeling van de levens
vatbaarheid van de door HBG/RSV voorgestelde combinatie in RSV-ver� 
band. Daarvoor zullen kostenstructuur en -niveau van deze combina
tie aangepast moeten worden aan internationale verhoudingen. 
Voor wat betreft de export zal voor het welslagen van deze combina
tie daarnaast een marketing benadering noodzakelijk zijn die zich 
richt op de organisatie en verkoop van "packages" van goederen 
(waaronder apparaten) en diensten. Daarnaast zal ook in versterkte 
mate aandacht moeten worden gewijd aan research en ontwikkeling. 
Naar verwachting zal deze combinatie de komende jaren nog in een 
verliesgevende situatie blijven verkeren. 

De regering is bereid RSV ten behoeve van het behoud van de 
werkgelegenheid een renteloze achtergestelde lening te verlenen van 
f 25.000,-- per te behouden arbeidsplaats in Goes en Breda. 
Naar schatting zullen ca 600 arbeidsplaatsen blijven behouden zo
dat hiermee een bedrag van ca t 15 mln. is gemoeid. 

Daaraan worden de volgende voorwaarden verbonden: 

RSV garandeert de instandhouding van 600 arbeidsplaatsen in de 
geintegreerde jobbing te Breda en Goes tot 31 december 1980. 

Bij bovenstaande zijn de volgende overwegingen van belang. 
Het totaal verloren gaan van het geintegreerde jobbing bedrijf met 
de daarbij behorende fabricage know-how en capaciteit zal de situa
tie van de totale Nederlandse apparatenbouw aantasten. 
Door het feit dat deze combinatie opereert vanuit een concern dat 
opereert op nagenoeg al de voor deze branche van belang te achten 

(l) In de lijn van mijn brief van 5 april 1977 (bijlage 3) b�tref-
fende "Bijstelling van het steunbeleid t.a.v. individuele be
drijven in moeilijkheden". 

markten wordt een goed uitgangspunt geboden voor de realisatie van 
de bovenvermelde marktbenadering. 

Daarnaast ligt het in de bedoeling voor de totale branche ap
paratenbouw een zogenaamde sectorgenerieke maatregel te treffen 
met maatregelen ter stimulering van export rèsearch en ontwikke
ling. Financiering daarvan zal worden gevonden in de op de begro
ting uitgetrokken fondsen voor herstructurering. 
Hierover wordt het overleg met de branche voortgezet. 

Concernfinanciering VMF-Stork. 

Ten behoeve van de financiering van VMF-Stork zal deze onder
neming een langlopende à pari converteerbare achtergestelde lening 
van f 50 mln. worden aangeboden. 
Gedurende de eerste 5 jaar van haar looptijd zal deze lening rente
vrij zijn, noch zal gedurende deze periode op deze lening afgelost 
behoeven te worden. Daarnaast zal VFM-Stork een speciale steunver
lening ten behoeve van de versterking van het eigen vermogen wor
den aangeboden tot een bedrag van f 50 mln. Deze speciale steun
verlening is vrij van rente. 
Terugbetaling dadrvan dient te geschieden gedurende een periode 
van 10 jaar indien door het concern een van te voren te bepalen 
overwinst wordt behaald. 
Aan dit aanbod zijn enkele voorwaarden verbonden. Bij VMF-Stork 
zal een regering�waarnemer kunnen worden benoemd die zal beschik
ken over de normale in deze omstandigheden geldende bevoegdheden. 
Bij dit aanbod is er - zoals in de inleiding reeds is aangegeven -
vanuit gegaan dat de financiële draagkracht van het concern ver
sterking behoefl. Daarbij is uitgangspunt geweest dat het risico
dragend vermogen van VMF-Stork uitbreiding behoeft zonder dat hier� 
van uirect een vezzwaring van de rentelast het gevolg is. 
Vanwege de met name door het uitlichten van SWD toch nog beperkte 
betrokkenhei0 van de Staat is voorshands nog niet voor een deelne
ming gekozen. Volstaan is met een conversierecht dat verbonden is 
aan de achtergestelde lening van f 50 mln. Daarnaast zullen waar
borgen getroffen worden opdat de Staat voldoende invloed kan uitoe
fenen op de gana �an zaken van de onderneming. 

Aan het aanbod aan VMP-Stork is de voorwaarde verbonden dat 
dit concern - los va� hetgeen met betrekking Lot SWD dient te ge
schieden - een door de overheid geaccordeerd reorganisatiebesluit 
met betrekking tot het totale concern ten uitvoerlegt, waarbij bijr 
zondere aandacht besteed moet worden aan Conrad Stork, Bronswerk 
Utrecht en Stork Velsen. 

Dit besluit dient op korte termijn gerealiseerd te worden. 
In deze omstardigbeden meent de regering dat met bovenstaand aan
bod de financiering van VMF-Stork is gewaarborgd. 

Sociale aspecten VMF. 

De reorganisatie van VMF-Stork vereist, zoals uit het voor
gaande blijkt, dat een belangrijk aantal arbeidsplaatsen waarvoor 
thans en ook op termijn geen perspectieven aanwezig zijn, in het 
belang van de resterende werkgelegenheid worden opgeheven. De in
druk van de overheid is dat het in aantallen gemeten gaat om ca 
1500 arbeidsplaatsen, dit is plusminus 10% van het totale perso
neelsbestand. 
Het betreft hier voornar,,elijk arbeidsplaatsen in Amsterdam, Elst, 
Haarlem, Utrecht, Velsen en Zwolle. 
De modaliteiten op basis waarvan de gevolgen van de opheffing van 
arbeidsplaatsen in het personele vlak kunnen worden begeleid, beho
ren tot de primaire verantwoordelijkheid van het concern in over
leg met werkneme:rsvertegenwoordigers. 
Met nadruk zij er op gewezen dat de Overheid het concern en de be
t�okken werkr.emers zal ondersteunen met alle sociale en arbeids
bemiddelingsinstrumerten die haar ter beschikking staan en die in 
�u. t kader kunnen worden aangewend. 
[,e !1uièige situatie maakt het noodzakelijk dat op korte termijn in 
overleg met belrckk�n partijen het reorganisatieplan wordt vastge
steld. 

Rijn-Schelde-Verolme 

Inleiding 

De financiële positie van dit concern is reeds in belangrijke 
mate uitgehold door de grote verliezen in de scheepsnieuwbouw 
(incl. off-share) en de reparatie. De reeds verstrekte achterge
stelde lening van f 150 mln. heeft voor 1977 de balansverhoudingen 
nog op peil gehouden. Een substantiële verbetering in de vraag- en 
aanbodverhoudingen is ten aanzien van de scheepsnieuwbouw niet 
meer vóór 1981 (zoals aanvankelijk gedacht werd) te verwachten. 
Helaas is ook niet aanremelijk dat de scheepsreparatie, sterk af
hankelijk van de vrachtenmarkten, een beter beeld te zien zal ge
ven. Bovendien is het zeer onwaarschijnlijk dat daarna het produk
tieniveau in West-Europa van voor de crisis weer bereikt zou kun
nen worden. Door deze ontwikkelingen wordt de positie van de rest 
van het RSV-concern, dat nog wel enkele zwakke plekken kent maar 
toch overwegend positieve resultaten behaalt, ondermijnd. Uitga
ven ten behoeve van investeringen, innovatie en internationale 
marktbewerking in deze niet-scheepsbouwsectoren dreigen op niet 
verantwoorde wijze in het gedrang te komen. Daardoor worden ook 
de niet aan de scheepsbouw gebonden arbeidsplaatsen bedreigd. 

Ten slotte moet de aandacht erop gevestigd worden dat grote 
projecten op de internationale markt alleen veroverd kunnen worden 
met een geloofwaardige financiële positie op langere termijn. 

Uit dit alles resulteert de dwingende noodzaak voor RSV een 
verdere aantasting van die financiële positie tot staan te bren
gen. Duidelijk is geworden dat daarvoor naast een ingrijpende re
organisatie van het concern ten einde verdere verliezen in te dam
men, een belangrijke overheidssteun noodzakelijk is. 

Reorganisatie 

Hierbij zijn verschillende alternatieven overwogen, waarbij 
naast de omvang van de benodigde overheidssteun hoofdoverweging 
is geweest de kans op het hernieuwd uitzicht op een economische 
exploitatie. Uiteraard is daarbij getracht de sociale consequen-



ties zoveel mogelijk te beperken. Een en ander heeft geresulteerd 
in de volgende overweging tot reorganisatie: 

a. sluiting van de nieuwbouwafdeling van Piet Smit, buiten ge
bruikstelling van de nieuwbouwhelling van RDM en een beperkte
afslanking van VDSM, zoals aangegeven in het advies van de Be
leidscommissie Scheepsbouw (genomen met meerderheid van stem
men) met betrekking tot Werfgroep I.

b. de financiële positie van RSV verdraagt het niet langer twee
grote scheepsnieuwbouwwerven overeind te houden te rnee_r omdat
niet het vooruitzicht bestaat dan binnen afzienbare termijn eeD
verbetering zal optreden in de markt voor grote schepen. In het
verlengde van bovengenoemd advies is het dan ook onvermijdelijk 
dat de zogenaamde "Noord-Zuid gedachte" ter discussie wordt ge
steld. In dit verband is de regering slechts bereid voor een
bouwplaats voor grote scheepsbouw de noodzakelijke te financie
ren hetgeen ertoe zal kunnen leiden, indien althans geen kos-
tendekkende orders kunnen worden ver.kregen, dat de NDSM-·nieuw
bouw op termijn zal moeten worden gesloten.

c. hel is van groot belang voor de Amsterdamse reparatie als ge
heel, <lu� 1nclusief de ADM, een oplossing te vinden, die de
wcrkgcle,re11hej.d in deze sector ook op lanycre termijn een ste
vige basis •::JCCft. De Raad van Bes tuur van RSV is bereid onder
bepaalde collcJJ.tics aan een zelfstandige Amsterdamse rep,1rüt J_c
eenheid mee l.e werken. De re')criny ZiJl zich ervoor jni'<·l\<'11
dal het overleg ter zake op korle termijn tol resultaat kun
leiden.
In hel lichL van de maatregelen voor zowel de nieuwbouw al�
ook voor de reparatie moet voor de onrendabele gictcrij-aclivi
teiten in Amslerdam en de apparatenbouw een oplossing worden
gevonden. Voor de laatste moet mede rekening worden gehouden
met de oplossing voor de "integrated jobhing".

d. ook verdere ingrepen in de reparatiesector zijn onvermijdelijk.
Een zekere l1errangschikking in het Rotterdamse, waarin een ver
dere ir1tegr<llie van de reparatiewerven van Wilton-Fijenourd
ROM en Nieuwe Waterweg de hoofdzaak vormt, is van grool belang.
!n de regio Vlissingen zal er in de nabije toekomst geleidelijk
hel accent van reparatie naar marinebouw kunnen worden vcrlcqd.
De personele consequenties, zo die er al zijn, zullen hierbij
uiter!::öl beperkt kuni,en blijven.

e. voor de "landpoot" van hel RSV-concern zullen eveneens een c1dn

tal maatregelen genomen dienen te worden. llet belangrijks Le .. ' 
element wordt in dJ.t verband uitgem<lakt door de opheffiny v�n 
RSV Zware Apparatenbouw (voorheen Rotterd�m Nuclear). 
Vanwege liet vcrJere uitstel van de bouw van kernenergiecentra
les dienen de prognoses voor deze onderneming op basis wuorvan 
de Staat begin 1977 heeft besloten tot een deelneming daarin 
in verregaande mate te worden herzien. Daarnaast komt dat ook 
de penetratie in <le markt voor zware (petro)chemische appara
ten bij de verwachtingen achterblijft, terwijl zich ook op dit 
gebied Lhans geen duidelijke verbeteringen aftekenen. Daardoor 
zal de raming voor RSV Zware Apparatenbouw uit 1976 waarbi1 
uilgeqaan werd v.111 aflopende verliezen tot en met 1981, waar
door in dat J<lar een evenwichtssituatie zou worden bereikt, 
zeer aanzienlijk worden overtroffen, terwijl er zich thans voor 
de periode na 1981 iD verband met het uitstel van de kerncen
trales en de perspectieven ten aanzien van de zware vaten van 
Je (pelro)chemisçhe industrie ook geen duideliJk perspectief 
aftekenl. 

Op grond van havenstaande is het niet verantwoord verJ0r8 fond
sen lcr bPschikk1ng van RSV-Zware Apparalenbouw te s\elLL:1,, ge
zien ook hc>l feit dctt- .  de mede-aandeelhouder RSV verdere VL'rlie-: 
zen van RSV-Zwnre Apparatenbouw niet kan dragen. 
Dooryaan mel ui ts) uitend niet-nucleaire appar<llenbou1, bied r
voor een bcdr.iji van het type Zware Apparatenbouw geen substa:.
Lieel betere uitzichten. 
De ophef ;'j_1,g zal plaalsvinden met inachlneming van eL:n tcrnii �t. 
die noodzakeliJk is om het onderhanden werk - voorzover no0ti: 
zake)jjk - af te maken. 
Bij de opheffing zijn circa 300 arbeidsplaatsen bclrokken.
Hierbij zal ernaar gestreefd worden de binnen RSV-Zwarc Appara
tenbouw bc·staancle kennis op het gebied van hoogwélardj_ge p.::-0("1.,;k-

tietechnieken op het terrein van zware apparatenbouw en las-
en smeedwerk voor RSV te behouden. Dit kan geschieden door een 
gelijktijdige integratie bij Machinefabriek Wilton-Fijenoord 
RDM van enkele niet-nucleaire activiteiten. Bezien zal worden 
of ook Machinefabriek Breda enige activiteiten kan overnemen. 
Nagegaan zal worden in hoeverre bemiddeling van het overige per
soneel naar andere RSV-onderneminqen kan plaatsvinden. 

Overheidssteun 

Aan RSV zal het volgende financieringspakket worden aangebo
den: 

1. een deelneming van f 80 mln. Gezien de reeds verstrekte steun
(achtergestelde lening van f 150 mln. en verliesparticipaties
tot meer dan f 150 mln.) en de omvang van de nu aan te bieden
steun, is een deelneming onvermijdelijk geworden. Deze zal door
bemiddeling van De Nationale Investeringsbank à pari worden ge
realiseerd waardoor een overheidsbelang in RSV ontstaat van
ruim 40%.

2. speciale steun ten bedrage van f 160 mln. Deze steun is vriJ
van rente. Terugbetaling zal alleen dienen te geschieden in
dien gedurende een periode van 10 jaar een van tevoren te bepa
len overwinst wordt behaald.

3. investeringssubsidies ad f 75 mln. (incl. WIR).
Deze zijn gebonden aan de uitvoering van investeringen in het
kader van het advies van de Beleidscommissie Scheepsbouw over
Werfgroep I.

4. een achtergestelde lening van f 100 mln.
Deze lening zal verstrekt worden via de regeling Bijzondere
Financiering met een aflossingsvrije periode van 3 jaar met de
mogelijkheid tot rentebijschrijving. Hierbij is ervan uitge
gaan gezien de omvang van het steunpakket dat nog eens f 100 mln.
normaal bankabel zal blijken.

5. een achtergestelde lening van f 15 mln. uit werkgelegenheids
gelden ten behoeve van de concentratie in de apparatenbouw.

6. omzetting van de zogenaamde b.a.g.l. 's (bijzondere achterge
stelde leningen) verleend in het kader van de verliespartici
patieregeling scheepsbouw in ''b.a.g.1.-bewijzen" waaraan even
eens een winstrecht zal worden verbonden, indien de balansr3-
tio's van het Beleidsplan Scheepsbouw worden doorbroken.

Door dit financiële arrangement wordt de financieringsbehoef-• 
te van RSV op een voor de balans aanvaardbare wijze afgedekt tot 
en met 1981. Op grond van de nu beschikbare gegevens mag worden 
aangenomen dat het concern als geheel dan weer voldoende winstge
vend kan opereren. Voorwaarde daarbij is een door de overheid ge
accordeerd reorganisatiebesluit van RSV. De te handhaven scheeps
nieuwbouw zal moeten worden doorgelicht vanwege de tegenvallende 
kosten. Definitieve beschikbaarstelling van de reeds gereserveer
de middelen ten behoeve van het investeringsplan (in de orde van 
grootte van f 150 mln.) voor de VDSM zal daarop dienen te wachten. 
Verdere voorwaarden zijn een expliciete regeling van de bevoegdhe
den (conform de bekende standaardregeling) van de regeringswaarne
mer en de mogelijkheid om een commissaris aan te wijzen. 

Sociale aspecten 

In het hierna volgende is tevens rekening gehouden met de 
sluiting van IHC-Gusto conform het advies van de Beleidscommissie 
Scheepsbouw. (Over het standpunt van de regering ter zake van dit 
advies wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf in deze 
brief.) 

Het aantal arbeidsplaatsen dat in de scheepsbouwsector met 
name bij RSV en IHC wordt bedreigd voltrekt zich in aanzienlijke 
mate binnen de aanbevelingen van de tripartite Beleidscommissie 
Scheepsbouw. Ontwikkelingen binnen deze bedrijven maken het nood
zakelijk dat zoals reeds hierboven aangegeven, naast de nieuwbouw 
ook in de scheepsreparatie en aanverwante vestigingen van deze be
drijven maatregelen moeten worden genomen. 

Bij deze saneringen zijn naar de mening van de overheid in 
totaal bruto circa 6000 arbeidsplaatsen betrokken waarvoor echter 
voor een belangrijk deel compensatie kan worden gevonden, deels 
door heroriëntatie van de arbeidsplaats, deels door herplaatsing. 

Met name de regio Amsterdam zou hierdoor zwaar worden getrof
fen. Om dergelijke sociaal-economische gevolgen voor het Amster
damse te verlichten, is de regering bereid aan de vorming van een 
nieuwe reparatiecombinatie in Amsterdam mee te werken, waarbij er
van wordt uitgegaan dat circa 1000 werknemers van de NDSM daarin 
kunnen worden opgenomen. Bovendien zal de NDSM, afgezien van even
tuele kostendekkende orders, nog een aantal kleine afbouworders 
kunnen aantrekken voor de periode van een jaar, zodat de afbouw 
van de resterende 1600 arbeidsplaatsen geleidelijk kan worden ver
wezenlijkt. 

Qua omvang en arbeidsmarktproblematiek zijn daarentegen in 
Rotterdam en Vlissingen voor de betreffende werknemers relatief 
betere perspectieven aanwezig dan in de regio Amsterdam. 

Het is aannemelijk dat een groot deel van de bij een sanering 
betrokken werknemers op betrekkelijk korte termijn weer binnen de 
scheepsbouw kunnen worden opgevangen. Wanneer de Iran-order door
gaat, kan het personeel van de Scheldepoort worden ingepast bij 
de Schelde. Tevens wordt daardoor de positie van Wilton-Fijenoord 
aanzienlijk versterkt. In dit verband moet erop gewezen worden 
dat deze potentiële order niets zou oplossen voor de civiele 
scheepsbouw in RSV. Op langere termijn zeker is het uiterst twij
felachtig of RSV meer dan twee marinewerven (De Schelde en Wilton
Fijenoord) met marine-opdrachten aan het werk kan houden. Daar 
komt nog bij dat eventuele opdrachtgevers hun orders verwezenlijkt 
zullen willen zien op gespecialiseerde werven. 

Van de 1000 werknemers waarvan de arbeidsplaatsen bij Gusto 
verloren gaan plus de 800 werknemers èie vrijkomen bij diverse 
aanpassingen conform de plannen van Werfgroep I kunnen de circa 
1300 directe produktiekrachten binnen betrekkelijk korte tijd 
worden herplaatst. Dit hangt samen met de omvang van de resterende 
scheepsbouw in de Rotterdamse regio en het daarin optredende na
tuurlijk verloop. 

Daarnaast zijn nog verdere plaatsingsmogelijkheden bij RSV 
a�nwe�ig. De Overhej.d zal met de betrokken bedrijfsvereniging be
zien in hoeverre met behulp van werktijdverkorling een zo verant
woord mogelijke uitwisseling van werknemers binnen de scheepsbouw 
kan worden bewerkstelligd. Dit geldt zowel voor de regio Rotter
dam, Amsterdam als Vlissingen. Indien noodzakL:lijk zal daürLij ook 
•1-in de .::-egeling ''ver-rui.mde werktijdverkortiny" kunnC!n worden ge
bruj_k gemaakt. Voor het verlichten van de sociale gevolgen van de
saneringen in de scheepsbouw geldt de sociale para�raaf uit het
Beleidsplan voor de herstructurering van de Nederlandse scheeps
nieuwbouw en de nadere uitwerking daarvan in het plan van WC!rf
groep I in combinatie met de toepassing van het instrument van
werktijdverkorting. Deze sociale paragraaf omvat enerzijds maat
rcg�len die beogen de wederinpassing van de betrokken werknemers
te bevorderen, en anderzijds een afvloeiingsregeling voor werkne
mers die niet aansluitend kunnen worden herplaatst.

Het is van groot belang voor RSV dat het overleg met betrok
ken partijen zo spoedig mogelijk kan worden afgesloten en het re
organisatieplan, ondersteund met de sociale maatregele� van dn 
Overheid wordt vastgesteld. 



Industriële Handelscombinatie (IHC). 

Inleiding. 

De activiteiten van de IHC Holland zijn in grote lijnen drieërlei: 
a) ba99erdivisie

Deze houdt zich bezig met de bouw van allerlei baggermateriaal.
Werkmaatschappijen zijn o.a. IHC-Smit (Kinderdijk), IHC-Ver
schure, IHC-De Klop.

b) off-shore_divisie

Deze vervaardigde materieel voor de off-shore industrie zoals
booreilanden, boorschepen en dergelijke. Voornaamste werkmaat
schappij is IHC-Gusto.

' 

c) divisie_buitenland

In feite vindt deze divisie ziJn werkterrein eveneens op off
shore gebied zij het niet in de produktie maar in de enginee
ring. De bekendste produkten van deze engineering zijn off
shore terminals, onder de naam SBM (Single Buoy Mooring).

De divisie buitenland is goed winstgevend. De off-shore divi
sie is de laatste jaren in de versukkeling geraakt. Dit geldt met 
name voor de IHC-Gusto. Het lag dan ook in de lijn dat de Beleids
commissie Scheepsbouw (in meerderheid) zou adviseren tot sluiting 
van deze werf. Voor het standpunt van de regering wordt verwezen 
naar de passage over dat advies. Een en ander betekent dat de 
werkzaamheden op Gusto geleidelijk zullen moeten worden beëindigd. 
Zoals het er nu naar uitziet, zal het bedrijf niet al te lang na 
de tewaterlating van het in aanbouw zijnde boorschip moeten worden 
gesloten. Het is derhalve van het grootste belang dat Werfgroep I 
snel kan starten met de herplaatsing van werknemers met name bin
nen deze groep, temeer omdat binnen het RSV-concern een concreet 
gebrek bestaat aan directen in het Waterweggebied. 
De IHC is voornemens uit IHC-Gusto een engineeringsafdeling af te 
zonderen. Het is van groot belang dat deze activiteiten een be
hoorlijk resultaat zullen {blijven) opleveren voor de produktie 
in Nèderland. Hoe de regering dit denkt te bevorderen, wordt weer
gegeven in de passage over Werfgroep r.

Ten slotte moet opgemerkt worden dat voor het genoemde boor
schip, waarvoor de opdracht indertijd geannuleerd is, nog steeds 
geen koper is gevonden. Dit brengt met zich mee dat na tewaterla
ting en het treffen van enige conserverende voorzieningen dit 
schip onafgebouwd zal moeten worden opgelegd. Al het mogelijke 
zal worden gedaan, wanneer alsnog een koper wordt gevonden, de af
bouw in Nederland te laten plaatsvinden. Mocht afbouw in het bui
tenland onvermijdelijk zijn, dan zullen, net als bij afbouw in Ne
derland, de financieringsmiddelen die daardoor vrijkomen, in ieder 
geval toch in de Nederlandse sfeer moeten worden gebruikt. 

In het rapport van de gespreksleider van Werfgroep III, dat 
momenteel in de Beleidscommissie Scheepsbouw wordt besproken, 
wordt voorgesteld één baggergroep te vormen bestaande uit de IHC
baggerdivisie en Van Rees. 
Geconstateerd moet worden dat binnen de scheepsbouwproblematiek 
deze werven voor baggermateriaal internationaal geavanceerd ope
reren, waarbij de verliezen te wijten zijn aan toenemende concur
rentie van andere landen, die zich mede in verband met de situa
tie in de grote scheepsbouw ook op deze markt storten. Dit neemt 
niet weg dat verwacht mag worden, dat deze baggergroep, indien 
voldoende geïnvesteerd wordt (technologische verbetering en kost
prijsverbetering) en de algehele scheepsbouwmarkt enigszins aan
trekt, een reële kans heeft om juist in deze sector er bovenop te 
komen. 
Daarom acht de regering, mede gezien het feit dat andere financie
ringsalternatieve!1 voor een geconcentreerde baggersector niet 
voorhanden zijn, een minderheidsdeelneming in de nieuwe bagger
groep verantwoor�. Daarbij moet dan wel met name door de IHC aan 
een aantal voorwaarden worden voldaan. 

Overheidssteun. 

Ten behoeve van de nieuwe baggerholding �al het volgende 
financieringsarrangement worden aangeboden: 

le. een de0lneming viJ de Nationale Invesleringshank van f 67,5 
mln. Door deze: cleeLncrning zal een belang in de baggerholding 
worden ver�rEJCJPr. v;in ca 48%. De IHC vcr-t1erft een gelijk be
lana t.!oor de:: in.bre!1g van zijn complete baggerdivisie, dus in
clusief enginccringsactiviteiten op baggergebied en Guslo
sraalbouw. Van Rees krijgt hul resterende belang; 

2e. speciale steun ad f 15 mln. Deze steun is vrij van renle. 
Aflossing zal alleen plaatsvinden indien - gedurende een peri
ode van 10 jaar - een van te voren bepaalde overwinst wordt 
behaald. 

3e. investeringssubsidies tot f 45 mln. (incl. WIR) 
Deze zijn gebonden aan de investeringen zoals deze opgenomen 
zullen worderi in het advies van de Beleidscommissie Scheeps
bouw ten aanzien van Werfgroep III. 

4e. een (�chtergcsteld) investeringskrediet van f 105 mln. Deze 
zal via de regeling Bijzondere Pinanciering ter beschikking 
worden gestPld met een aflossingsvrije periode van 3 jaar 0n 
een mogelijkheid Lol rentebijschrijving. 

Se. omzetting van de zogenaamde b.a.g.l. 's (bijzondere achterge
stelde leningen), verstrekt in het kader van de verliesparti
cipatie-regeling scheepsbouw, in "b.a.g.1.-bewijzen", waaraan 
�vene�ns een w�n.strecht gekoppeld wordt, indien de balansra
tio's van het Beleidsplan Scheepsbouw worden doorbroken. 

Financiële voorwaarden: 

le. de nieuwe baggerholding zal niet aansprakelijk ziJn voor de 
verplichtingen van het IHC-concern, die voortvloeien uit de 
reeds voltooide sluiting van Smit en Bolnes en de nog te ver
richten sluiting van IHC-Gusto. 

2e. in.breng van de baggerdiv�sie in de nieuwe baggerholding tegen 
boekwaarde lca f 67,5 mln.) onder een gelijktijdige afschrij
ving van f 15 mln. Deze laatse f 15,0 mln. zal, uit in het 
buitenland aanwezige en daar ook verdiende liquiditeiten, als 
"bruidssc:12.t" worden meegegeven. 

3e. uit buitenlandse winsten zal IHC nog eens maximaal f 15 mln. 
ter beschikking stellen, wanneer ook de Staat daartoe besluit. 
Dit zal met name dienen te gebeuren wanneer de geprognotiseer
de ·,erliezen enigszins tegenvallen. Hiervoor is wat de Over
heid betreft de f 15 mln. speciale steun uitgetrokken. 

4e. de garantie van f 100 mln. van Staat aan Il!C voor de afbouw 
van het geannuleerde boorschip zal door de IHC worden terug
gegeven. Dit betekent, bij tewaterlating zonder verdere af
bouw, voor-de IHC een extra verliespost van f 25 mln. Deze 
f 25 mln. zal de IHC eveneens financieren uit buitenlandse 
middelen. Mocht het schip alsnog verkocht worden, dan zullen 
eventuele daardoor vrijvallende financieringsmiddelen ten goe
de komen van de baggerclub. 

In deze financiële opzet kan de nieuwe baggergroep t/m 1981 
vooruit. Daarna moet de baggergroep in staat worden geacht weer 
kostendekkend te opereren. Een snelle afronding van het advies van 
de Beleidscommissie Scheepsbouw over Werfgroep III is dankzij de
ze financieringsopzet tevens mogelijk. 

Verdere voorwaarden. 

1. De IHC verplicht zich mee te werken aan een regeling waarbij
een maximale spin-off wordt veilg gesteld van de engineerings
activiteiten, af te zonderen uit IHC-Gusto, voor de produktie
in Nederland.(In dit verband wordt verwezen naar de passage
over Werfgroep I).

2. Bij de baggergroep zal een regeringswaarnemer worden aangesteld 
(volgens de standaardregeling) en een evenredig aantal cömmis
sarissenplaatsen worden bezet. Het management dient op het mo
ment van de deelneming ten genoege van de Staat te zijn. 

Sociale aspecten. 

Voor de sociale gevolgen van de sluiting van IHC-Gusto wordt ver
wezen naar de sociale aspecten in het RSV-stuk. 
De omvang van de nieuwe baggerholding zal zodanig zijn dat onge
veer 150 arbeidsplaatsen komen te vervallen. De verwachting is dat 
de betrokkenen voor het overgrote deel zonder problemen binnen de 
holding kunnen worden herplaatst. Een en ander is de conclusie 
in het rapport van de gespreksleider over Werfgroep III. 
Voorzover nodig is de vastgestelde sociale paragraaf in het Be
leidsplan Scheepsbouw (hoofdstuk 4) van toepassing. 

Van der Giessen-de Noord (GN). 

Inleiding. 

Enige tijd geleden is als gevolg van het werk van de zoge
naamde Commissie II aan GN een financieringsarrangement aangebo
den bestaande uit: 

- een Staatsdeelneming van 22% ad f 6 mln.;

- een investeringslening van f 100 mln. waarvan f 25 mln. achter-
gesteld;

- een "balansversterkende" achtergestelde lening van f 60 mln.
Tegelijkertijd werd toen aangekondigd dat bekeken zou worden 

in hoeverre het eigen vermogen verdergaand zou kunnen worden ver
sterkt. Dit probleem is nu acuut geworden. Enerzijds is GN vrij
wel vo�strekt afhankelijk van een segment in de scheepsbouwmarkt, 
waarin de internationale concurrentie het sterkste is, met alle 
gevolgen van dien voor de omvang van de verliezen. Anderzijds is 
de rentelast van genoemd arrangement te zwaar. Daardoor komt de 
continuïteit van de onderneming in gevaar. 

Overheidssteun. 

Aan GN zal de volgende financieringshulp worden aahgeboden 
waardoor het eigen vermogen versterkt wordt en de rentelasten ver
minderd: 

1. speciale steun tot een bedrag van f 20 mln. Deze steun is vrij
van rente. Afbetaling vindt alleen plaats indien - gedurende
een periode van 10 jaar - een van te voren te bepalen over
winst wordt behaald;

2. investeringssubsisies tot f 30 mln. (inclusief WIR). Deze ko
men in mindering op het investeringskrediet. Deze hulp is ge
bonden aan de uitvoering van een herzien investeringsplan voor
de nieuwbouwwerf te Krimpen a/d IJssel, dat meer de flexibili
teit waarborgt die in de huidige markt noodzakelijk is.(Deze
herziening dient na behandeling in de Beleidscommissie Scheeps
bouw ook nog door Commissie II besproken te worden).

3. omzetting van de zogenaamde b.a.g.l. 's (bijzondere achterge
stelde leningen), verstrekt in het kader van de verliespartici
patie-regeling scheepsbouw, in "b.a.g.1.-bewijzen", waaraan even
eens een winstrecht gekoppeld wordt, indien de balansratio's
van het Beleidsplan Scheepsbouw worden doorbroken.

Op deze wijze is de financiering van GN redelijkerwijs tot en 
met 198l_verzekerd binnen aanvaardbare balansverhoudingen. Daarbij
is rekening gehouden met zeer aanzienlijke verliezen in die perio
de opnieuw aan te trekken orders. 
In het oorspronkelijke arrangement is aan de deelneming van de 
Nationale Investeringsbank een commissarissenplaats gekoppeld. 
Tevens is de mogelijkheid tot het aanstellen van een regerings
waarnemer opengehouden. Van deze mogelijkheid zal gebruik worden 
gemaakt volgens de bekende standaard-regeling. 
Uiternard zal GN dienen mee te werken aan een snelle totstandko
ming van het herstructureringsplan voor Werfgroep II in het kader 
van de Beleidscommissie Scheepsbouw. Daarbij zou een integratie 
van de beide nieuwbouwwerven wel eens tot reële mogelijkheden kun
nen blijken te behoren. Daardoor zou het mogelijk worden de nood
zakelijke investeringen bij GN binnen aanvaardbare grenzen te hou
den en door een verminderde "overhead" een zeer aanzienlijke kos
tenbesparing te bereiken. 

Sociale aspecten. 

Door een integratie van beide nieuwbouwwerven zou een beperkt aan
tal indirecten overtollig worden. Daarentegen zou de werkgelegen
heid voor de overige werknemers, 1900 à 2000, redelijk veilig kun
nen worden gesteld. Voorzover nodig is de vastgestelde sociale pa-



ragraaf van het Beleidsplan Scheepsbouw. (hoofdstuk 4) van toepas
sing. 

Advies van de Beleidscommissie Scheepsbouw, inzake WerfgroeperingI 
Vorige week ontving de Kamer reeds het advies zelve; 

daarbij werd aangekondigd dat zeer binnenkort een 
regeringsstandpunt mocht worden verwacht. 
In het hiernavolgende zal in de eerste plaats worden ingegaan op 
de argumentatie van vakbondzijde (op zich overigens ook niet ge
lijkluidend) om het advies van de Beleidscommissie Scheepsbouw 
(BS) niet te steunen. Daarna komen de aanvullende punten van de BS op 
het herstructureringsplan van Werfgroep I (zie de brief 23 februarl 
1978 van de BS) aan de orde en ten slotte het standpunt van de 
regering zelf. 

Alle in de BS vertegenwoordigde vakbonden hebben de social� 
paragraaf in het plan ten aanzien van Werfgroep I als onvoldoende 
bestempeld. Geconstateerd kan worden dat deze paragraaf zich geheel 
in het verlengde bevindt van hoofdstuk 4 van het Beleidsplan 
Scheepsbouw. Indertijd is over dit hoofdstuk na zeer moeizame 
onderhandelingen overeenstemming bereikt door de drie betrokken 
partijen (werkgevers, werknemers en overheid). Met name uit de 
brieven van de Industriebonden NW en NKV krijgt men de indruk dat 
deze indertijd bereikte overeenstemming onvoldoende heeft meege
wogen in hun oordeel. In feite vormt een punt als arbeidstijdverde· 
ling geen onderdeel Van hoofdstuk 4 van het Beleidsplan 
Scheepsbouw. 
Heel begrijpelijk daarentegen is dat de sociale paragraaf voor 
Werfgroep I, die op sommige punten hoofdstuk 4 van het Beleids- plan 
nader concretiseert, ervaren wordt als onvoldoende concreet voor de 
werknemers, die het aangaat. Het is inderdaad een tragisch aspect 
van vrijwel elke herstructurering in slecht lopende bedrijfstakken 
dat deze veel onzekerheid meebrengt voor de betrokkenen. Maar ook is 
het onvermijdelijk dat zo'n herstructureringsproces zich in fasen 
moet voltrekken. 
Eerst worden hoofdlijnen vastgesteld, daarna worden consequenties 
zichtbaar voor bedrijven en groepen werknemers. Pas in de laatste 
fasen zal een concrete vertaling naar de individuele werknemers 
kunnen plaatsvinden. De BS heeft zich dat ook heel goed geraliseerd 
getuige het feit dat zij niet heeft getracht alles in details te 
regelen (hetgeen een vergeefse poging zou zijn geweest), maar een 
begeleidingsstructuur heeft opgezet om het herstructureringsproces 
sociaal zo verantwoord en menselijk als mogelijk is te laten ver
lopen (Centrale Sociale Beleidscommissie en Sociale Begeleidings
commissie per Werfgroep). 

De BS heeft indertijd een tweetal fundamentele uitgangspunten 
gekozen in haar Beleidsplan. In de eerste plaats werd de herstruc
turering van de Nederlandse Scheepsbouw groepsgewijs aangepakt. 
Daarbij werden de grote scheepsbouw en de off-shore, en dus Gusto, 
ingedeeld in Werfgroep I. Dit is door alle betrokkenen aanvaard. 
De overeenkomsten met de "bagger", die er inderdaad wel zijn, wer
den niet zo groot geacht om een andere indeling te overwegen. 
In de tweede plaats is vastgelegd dat de afslanking per groep zou 
geschieden door de slechtste eenheden te sluiten. Dit zeer ratio
nele standpunt is, na enige discussie, door alle betrokkenen verko
zen bovén het alternatief, een globale afslanking van alle werven. 
RcLwJst ls ook nlet dat Gusto met Piet Smit tot de slechtst geou-
t. il J eerde werven in Wci·frJroep I behoort. 
Uil dit alles result.eerl dat de afslanking in Werfgroep T bereikt 
dient Le worden door de sluiting van onder andere Gustu. Dit zou 
zelfs gelden indi0n de o[f-shore markt een florissanter beeld 
zou vr>rtonen. 

Het bekendr ��- Kinsey-rapport (een uitvloeisel uiteindelijk 
vun hel verzoek OTTl m.i jn ilmbtsvrJorganger aan RSV, IHC en De Gro0tZwi 
7ndrecht c,m de mogelijkheden tot samenwerking op off-share 90- b!ed 
te onderzocke�) constateert dat de vooruitzichten voor de off
shore-industrie het onmogelijk maken êén bouwplaats voor 
off-shoreprojcclcn tdlcri� ::, ��t,:ind le houden en dat slechts dan va!, 
de kansen, die? deze mark I ka11 h ced0n voer drijvende off·-
shore-projecten, kan worden geprofi-c€'l'1, aJs gebruik wordt ge'Tlaakt 
van een gecombineerde bouwpi .1a t:-; voor scheepsbouw en off-share. 
Daarvoor is de werf l'let in poten1·.ic• de TT'ecst.e flcxibilitoit, VDSM, 
uitgel,ozen me� een JH'VC'lliur,<:t·i,., vn0r J,, R;)M. 
Nu wordt er rir• 1,1-i:.str t.i7d ·,;el naar voren gebracht dat àe offshore 
zou il.antrPk"P:1. Da,rhii mo0ten dP volgende kanttekenj,1qcn worden 
y,:,maak t . 
Vè'lC' von ,i«u• uil.l;J�inqen hebb011 betrekkinq op ontwikkelingen, die 
!,.is op lanq<:!r<' u-1•,ni !'• C:L,ncretr> opdracht er. kunnen opleveren. 
iJ,1i1rn,1ast gaat het or� r·r'n ,,p1eving in de vraag naar zogenaan1de 
"fixed structun,s". Ui l'.Jc'rd:end i11 deze laatste secl.or zijn niet de 
scheepswerven m11.11 co, �Lructiebedrijven de aangewezen producenten in 
NNlerlanc. 
\oliüt rr nog weJ aan r,:,,:rachtcn beschikbaar komt op off-shor0 gebied, 
worál veelai c'.lo:,r <lirecL c.q. ir,direct protectionistische 
:naa+regelen geleid naar bouwulactrsen in het betrokken land. 
Te11 slotte rrocl , P'Jt•mvrkt worden dat <le afgelopen twee jaren ec·n 
iluntal off-s!1c•1 0-p• njecten verloren zijn gega::i.n door nog groter 
prijsvcrschi i 1.("' ,: ,:·1 in de 0,rcte scheepsbouw ( tor 50%). Deze 
voortJeeld0n zij1: w,::J 1s•,.;'-:ar wellicht uitschieters maar passen als 
?.O
d�nig wel 1n !10• □lgemen0 be�lJ. !let bo\·f•nst ua11�l·� i_s echle:r geP.n reden de off-shore-marJ<t te
laten schielP·,, t',,r!, ,1 '-,...,c1 heeft <iaëlrvoor te veel kennis op clit 
gc!Jied. cl1e 'l<loru. k • ]<:::rn \l:)rden voor specialistische en 
hoogwaardi(Je pro ject0n. r.,. 1·1ocl, L er een grot.ere opleving in de 
off-shore komen cJ.:in zic 1

1 n:J J.,i1t "''nzic•n, dan mor�t Werfgroep I 
l<laar zijn c'lo.ar een sll,k Vo' :,i.-:Pn lc· '.1alP11.RSV qaat er vanuit 
daL, zij 1,et wis:,elend tJu,1 nn,v,,;,'J, s CL'ds een belangrijk deel van 
de capacilrit: in her Watc)l wc•J<JC !JJ Pd } rn .,.,orr1c,n bezet met 
off-shore-opdrach t0n. 

lliermec! kon,+ een L1atste ount aan de orde waarover de 
vakbond1:n zich zorqen rr.ukcn, het behoud van de Nederlandse kenni.s 
OJJ 0Lf-shore-g0Gi�d. De PS deelt blijkens haar brief overigen� 
deze O"zorgdhei.d ', n ;,.ek•·' ,, rnë• te. 
'v'r)or zover he.>· dt, ,:,r,•kli.,c! e ker>nis betreft op het uitvoerende 
vlak is h,:,L :'.au : , 1

: c1ch lt :1 de betrokken werknemers van Gusto, bij 
v;ic vee, v,.k1,, ,.1!,sChdf' o:J dit gei:,:ieci aanwezig is, in te -::-::h.::,l<elcn 
in h�r R:'V··::nncPrr• b: j è� produktie van off-shere-projectc-n. Ook C'r, 
hel f•U'"•' vë"11 ;10 t.t qincering woet de aanwezige keJ1�.'s behouden 
blijvcr1. D,,,.rv-::>oJ· best ;:iut: .echter geen 7,ond€r meer ,.,-:;,r de :-,ar>d 

liggcnd0 oplossing. Het M�. Ki�sey-rapport ziel het meest i� c�n 
bundeling van de bi� RSV en IHC aanwezige engi.ne eringscapac1t�it 
maar sluit ook .:,1:d,�re 'JEZéunenlijke benadcrJngen niet uit. Gevreesd 
moet worden dac d0ze in Lheorie meest aantrekkelijke oplossing niet 
haalbaar is. Dit is niet zozeer een �westle van onwil bii de top 
van beide concerns, zo�ls wrl naar voren gebracht wordt, maar meer 
van een klimaa�verschil dat in de loop der jaren geg,oeid is en 
zich veel verder in Je concerns uitstrekt dan alleen in de top. 
Aange7ien engine0ring voor een belangrijk deel gebonden is aan 
personen, moet gevreesd ,,ordEin dat bij samenvoeging van heide 
en<Jineeringscapaci tei t r-n !;el r,,:ul+-aat cont:r,1-pro�ukticf z,ll ziin. 

llet bovengc:10...>mdr• }:! 1"1,Lli verschil is mede- (maar 111<:L 
uitslult·cnd veroor::aakt clocr ,·,·n vE:,r�dli 1 ln filosofie O!, 1,, • punt 
van 
, .. mr:;i11eering. RSV qc .,,_ r°'r ·Jc::nuiL dat ,::>r een voo1 tdurentle wisselwer
king nodJg is >:.1sS'" t''.c_''""?ring en produ}:tie en Jat ck,ze alleen 
tet zijn recht kern'_ tJ J f'C'L vrij strak�C? binding lussen beidP. Op 
deze wijze lijkt (',:,n P.l,7X''nle hoeveelheid wer], voor Nedeila11d 
verzekerd. Daar sta2L �C'y�n0�er dat het voor derJen, die ee11 
zuivere et1gjneerin,:1sopdracht wil' •n geven, minder aantrC'ld:elijk 
wordl v,:in een dergeJ ij ke ncbu1•de1 e,,gineerinq gebruik te maJ,:cn. 
IIIC gaat el'.'var; u; i d,,,t een engineeringsclub het beste los kan staan 
van bepac1 'cü- [':.oduktieplaatsen. Ook zonder deze band kar: 
er wel de':jeli iJ.: ;-;,,r,,l<e ,. i j1, van een wisselwerking, terwi j 1 een 
potentiële· opdr,Y·ill"qe•1c1· 1iet wordt af.geschrikt door cc:-, 
"qer,redetermincerde" b1,,i.:wpLJ:,ts. '),, IHC wijst op het succes van 
deze formule in de praktJjK bij hilar buitenlandse dochter SBM. 
Spin-off voor de Nederlands0 produ�tie is minder goed g�waacimrgd. 

Vasl lijkt wel tr st�an dat om een behoorlijk �pin-off vonr 
Nederland 1�e \'t::'[,,er:c1t1, '7cf: nr,odzakelijk is om aJnzienliik mt•f'r 
engineering tu 1Y.:ë,·i Jvc-n :-Jr. !'.trikt voor de beschil-:bcirP 
p1oduk:..iccapaciteit no,�i.q is. Jn dje: �ltualic lijkl de ;,angewc•zcn 
opl0ss1.ng beide in de pr,-,;,.l tjk 1 ,, l•ar,tlhaven. Daarbij past dan een 
Cfc::seheidtm optiekken v;in de· J,":v- c'n ,ie IHC-capac1teit op dit gebied 
ondc>r het motto van "'let wt•êden o::, Lwee paarden". 'l'en einde er niet. 
tussen in te vallen Htoet,,r, d.tn wel bevredigende formules wordrn 
gevonden voor een samenspel ':us:-;en I!lC en RSV op dit punl. 
De gedachten ge�:. 2��rhij uit naar een neutrale deskundige die alle 
activ.:.tei�c:,n van ae uit Gusto overgeblêvcn engineeringsclub volgt 
en bevnrd�1·t d�t een behoorlijke spin-off kan worden bereikt zonder 
de kla!'tl·n rlp ,]Pur uil te jagen, dil.arbl j gebruikmakend van de ter 
besch.ikkir,;:i st,,a irlt' f,,ciliteiten va,1 de, ;:>!ederlandse overh0id. 
Daarnaast �ull0 n in!entieverklaringen onqestelJ dienen Le worden 
wat betref• d0 uilgjfte van licent1çs, projectgewijze samenwerking 
en d<<ln·:'!1'1i11<,: in nieuwe ont.wikkF-lingen. 
Zo<lra een en ande1· in r,1,c!e:chandellr1g met IIIC en HSV nadc,r is 
uitgewerk l, 1:::en ik rpr·nt· bereid de Kamer nader in t" lichtC'n qvcr 
de nad.pr,, vormgeving die qevor,den is. 

Met het bOVfC:1Stu,-inde zijn tevens de eerste twC"e ;:i,1nvu l lPnàc 
opmer'kingen va.1 ',; , ··. liaar brief van 23 februari 19 78 boh,ll,dL'ltl. De 
oprner�ing cv0� J,, financiering van 2e invesleringen komt vcrderor 
nog aan 00 0cd0. Belangrijk is de opmerking van do B� d�L het uc1vies 
uitqc:Jé'l v,r. r--,n r<•fü1ktie r:onforr:i de 70%-variant van het r• _ tc>idsplu7. 
Du�!' , 1 j merk L cl. t.i." n, . ''\•,anr:ecr de or.,s tancliglt..:,dc�n een 
V8rder9,1ande capaciteirsrefuctie noodz2kelijk maken - hetgeen 
gevreesd moet worûc-n - zal opy11euw ,,en advies door de BS worden ui 
tg,:,brach t". Deze vr0es is on0c:?Lwi i:eld aanaewakkerd door de 
berichV·n dat twee grote Japanse (!) scheepsbouwconcerns besioten 
hebben hun scheepsbouwproduktie tot 30% te verminderen. Hoe dit ook 
zij, het nadere advies, waarvoor de BS bezig is een eerste aanloop 
te nemen, zal verdergaande ontwikkelingen in het RSV-concern niet 
meer kunnen stuiten, wellicht nog wel bijsturen. Zoals uit de 
passage met betrekking tot het RSV-concern mag blijken, kan di.t 
concern zich financieel niet langer permitteren twee grote 
scheepsbouwwerven overeind te houden,ondanks de tegemoetkoming van 
overheidszijde in de vorm van verliesparticipaties. In dit verband 
zij nog opgemerkt dat zowel bij NDSM als VDSM de kost�n bij de 
nieuwbouwpro
jecten tegenvallen. Voor een verdere financiële uiteenzetting word7 verwezen naar de betreffende RSV-passage. 

Op grond van de financiële consequenties voor het RSV-concern 
en van het feit dat het verwachte herstel op de scheepsbouwmarkt 
naar internationaal algemeen wordt verwacht, zich verder ver
schuift in de toekomst (en dan nog met twijfelachtige uitkomsten 
wat betreft Nederland) heeft de regering zich genoodzaakt gezien op 
een tweetal punten het advies van de BS niet naar de letter maar 
naar de geest te interpreteren: a. Op blz. 6 van bijlage lA wordt opgemerkt: "Indien mocht blijken 

dat geen verbetering op redelijke termijn optreedt in de 
marktsituatie en/of te accepteren verliezen, zal het huidige 
uitgangspunt van de "noord-zuid" gedachte ter discussie worden 
gesteld en de noodzaak moeten worden overwogen om de grote 
scheepsbouw en off-shore in het Waterweggebied te concentreren" 
Deze bijlage draagt de datum 13 juni 1977.
De feiten hebben de discussie achterhaald.
Dit zal met zich meebrengen dat, indien geen kostendekkende 
orders kunnen worden verkregen, de NDSM-nieuwbouw zal moeten 
worden beëindigd.

b. In haar brief zegt de BS dat de financiering van de investe
ringen onderwerp van overleg met de overheid dienen te z1Jn. Deze 
financiering - voor zover niet betrekking hebbend op de NDSM - is 
in de financiële injectie in het RSV-concern verwerkt. Daarbij 
is alleen een blokkering aangebracht wat VDSM (en in diens 
verlengde RDM) betreft voor ongeveer een jaar.
In die tijd zal duidelijkheid moeten zijn geschapen over de 
reeds gesignaleerde telkens weer tegenvallende kosten. (Intus
sen kan het plan wel in detail worden uitgewerkt ten einde ver
traging in de uitvoering ervan te voorkomen).

Onder deze twee aanvullingen is de regering bereid het advies 
van de Beleidscommissie Scheepsbouw te accepteren als leidruad 
voor haar beleid ten aanzien van Werfgroep I. DQ VAN ECDNOMTSCIIE ZAKEN, 




