
DER 

Het ligt zeker in de bedoeling om in Het Zeskant voortaan ver
slag te doen van hetgeen in de Centrale Ondernemings raad 
van ons concern is besproken. De COR is nieuw; daarom zal de 
wijze van verslaggeving nog moeten groeien. Onderstaand ver
slag van de vergadering van 7 juni jl. werd door uw eindredac
teur in overleg met de secretaris samengesteld. 

De vergadering wordt voorgezeten door de plaatsvervangend 
voorzitter van COR, de heer B. Schuil, omdat de voorzitter, 
de heer D. L. H. Smit, om dringende redenen niet aanwezig 
kan zijn. 

Verslaggeving 
Er ontstaat een discussie over de wijze, waarop hetgeen in de 
COR wordt besproken aan het personeel bekend kan worden 
gemaakt. Openbaar maken van de notulen zal niet altijd mogelijk 
zijn, omdat er punten in kunnen staan waarop geheimhouding 
rust. 
Op de opmerking, dat in dat geval de OR-leden minder infor
matie krijgen, zegt de voorzitter, dat te vroege publicatie van 
sommige zaken schade kan berokkenen aan IHC. 
Communicatie met de achterban is noodzakelijk, maar commu
nicatie wil niet zeggen het automatisch, zonder enig beleid 
doorgeven van allerlei gegevens. Goede communicatie betekent 
het doorgeven van de juiste gegevens, op het goede moment 
aan degenen voor wie deze informatie noodzakelijk is. De COR 
kan geconfronteerd worden met zaken, die binnen dit college 
moeten blijven. 

"Bagger Groot" 
Aan IHC Smit en IHC Verschure is een mededeling verstrekt 
betreffende "Bagger Groot". Krijgt de COR deze mededeling 
ook? De voorzitter antwoordt, dat in deze mededeling slechts 
punten staan die reeds in 1966, bij de fusie, zijn besloten. Deze 
besluiten worden uitgewerkt. Het betreft iets, dat niet op IHC 
als geheel betrekking heeft en dus onderwerp van bespreking 
vormt in de plaatselijke Ondernemings raden. 
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Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking, zegt de 
voorzitter, dat er momenteel alleen een discussie is over de 
uitvoering van de samenwerkingsvorm tussen IHC Smit en IHC 
Verschure. De raad van bestuur is daar niet direct bij betrokken, 
omdat zij geen direct gezag in een IHC bedrijf uitoefent. Zodra 
er echter consequenties zijn, die voor de COR van belang zijn, 
zal het college worden ingeschakeld. 

IHC Marine 
Onverwachte tegenslagen voorbehouden zal het booreiland op 
de Amerikaanse werf in de tweede helft van juli te water worden 
gelaten. Begin november a.s. volgt dan de aflevering. In januari 
1975 zal IHC Marine zijn opgeheven. 
Voor wat betreft de bouw van het A.P. M0ller eiland bij IHC 
Gusto kan er vertraging ontstaan, omdat materiaal dat uit Ame
rika moet komen, nog niet is afgeleverd. In het reeds bekend 
gemaakte verliesbedrag van f 65 miljoen zit een reserve om een 
onverhoopt verlies op het bij IHC Gusto in aanbouw zijnde eiland 
op te vangen. Het risico dat IHC nog loopt is, dat het eiland niet 
goed werkt. Maar dit is een normaal technisch risico. 
Vanuit de vergadering wordt erop aangedrongen om de afvloei
ing van het Amerikaanse personeel te laten gebeuren op een 
manier IHC Holland waardig! 
De discussies over IHC Marine doen de voorzitter opmerken, 
dat in de COR hoofdlijnen en het algemeen beleid aan de orde 
zijn. Zaken die het eigen bedrijf betreffen dienen eerst in de OR 
of POC te worden besproken. Dat "IHC Marine" nu punt van 
bespreking uitmaakt, komt alleen omdat de COR-leden dachten 
dat de situatie ernstiger was. Dat is niet het geval. Overigens 
is er enige discussie over de manier waarop gegevens worden 
verkregen. Algemeen is men het er over eens, dat de raad van 
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bestuur een informatiebron voor de COR is en door een tijdige 
verstrekking van informatie het stellen van vragen behoort vóór 
te zijn. Als er dringende vragen zijn kan ook de eigen Directie 
als informatiebron dienen, aldus de voorzitter. In elk geval zal 
het eerstvolgende halfjaarverslag in de COR worden besproken. 

Werkzaamheden raad van commissarissen 

Aan de voorzitter wordt gevraagd of hij denkt, dat de raad van 
commissarissen bereid is om te zijner tijd een door de COR 
voorgedragen commissaris in zijn college op te nemen, even
tueel door uitbreiding van de raad van commissarissen. De 
voorzitter zet hierop uiteen, dat de raad van commissarissen 
een buiten elke belangengroep staand lichaam is, dat toezicht 
houdt. In de wet staat dat de raad van commissarissen zichzelf 
zo nodig aanvult. Behalve dat de raad van commissarissen zelf 
een kandidaat kan voorstellen, hebben de COR, de raad van 
bestuur en de Aandeelhoudersvergadering het recht een aanbe
veling te doen. 
De COR en de Aandeelhoudersvergadering hebben bovendien 
het recht van bezwaar. Eventuele geschillen worden door de 
Sociaal Economische Raad (SER) beslecht. De COR is van 
mening, dat vermeden moet worden dat de SER wordt ingescha
keld, omdat dit IHC een slechte pers zou bezorgen! In de raad 
van commissarissen moet kwaliteit, deskundigheid en ervaring 
vertegenwoordigd zijn, dit alles met betrekking tot de totale 
bedrijfsvoering. Om op de gestelde vraag terug te komen zegt 
de voorzitter, dat als er een nieuwe commissaris moet worden 
benoemd de COR een kandidaat kan voordragen. De raad van 
commissarissen beslist echter zelfstandig. Als de kandidaat van 
de COR door de raad van commissarissen wordt aanvaard is 
hij echter niet "werknemerscommissaris", maar evenals de 
andere commissarissen iemand, die de totale belangen van IHC 
Holland moet behartigen. De voorzitter acht het echter zinvol in 
een volgende vergadering samenstelling en werkwijze van de 
raad van commissarissen eens nader onder de loep te nemen. 
Wanneer er nog eens gevraagd wordt of een door de COR voor
gestelde kandidaat voor de raad van commissarissen serieus in 
overweging wordt genomen, kan de voorzitter dit alleen maar 
bevestigen. 

Benoeming 

De COR heeft geen bezwaar tegen de benoeming van de heer 
H. G. Buiter als nieuw lid van de raad van commissarissen. En
kele COR-leden hebben met de betrokkene een gesprek gehad, 
dat positief is geweest. De voorzitter zegt hierover verheugd te 
zijn. 

Verantwoordelijkheden en organisatie 

In feite is over deze onderwerpen al gesproken bij het onder
werp "Bagger Groot". Toch wordt nog even ingegaan op met 
name de moeilijkheden met de Russische sleepboten en de on
duidelijkheden met betrekking tot de verantwoordelijkheden hier
bij. De voorzitter merkt op, dat getracht is dit project bij twee 
bedrijven te coördineren, maar hij geeft toe dat deze poging niet 
geheel is geslaagd. Toen er was geconstateerd, dat deze sche
pen te smal waren, zijn er herberekeningen gemaakt. In dat sta
dium is vertraging ontstaan door onvoldoende coördinatie. In
middels zijn de sleepboten aangepast. '-De eerste proefvaart is 
goed verlopen, evenals de besprekingen in Moskou. Er bestaat 
dus goede hoop, dat de levering nog dit jaar zal geschieden. 
De voorzitter verwacht, dat het verlies op deze grote order de 
calculatie niet te boven zal gaan en merkt daarbij op, dat deze 
order is aangenomen in een periode van ongunstige werkvoor
uitzichten. Er wordt niet verwacht, dat er nu een claim zal wor
den ingediend voor de te late levering. De Russen zijn in feite 
erg tevreden over deze bijzonder goed uitgeruste sleepboten. 
Bovendien heeft de open en direkte wijze, waarop met de op-
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drachtgever over de moeilijkheden is gesproken, gunstig ge
werkt. 
Bij IHC Verschure komt een nieuw organisatieschema, waaruit 
de verantwoordelijkheden duidelijker naar voren komen. 
Op een dienaangaande gestelde vraag deelt de voorzitter mede, 
dat de heer J. T. Tromp bij Smit Engineering de verantwoording 
heeft, terwijl de heer Bouman tijdelijk de functie van de heer 
Den Hartog ten opzichte van &E waarneemt. 

Verhuizing Hoofdkantoor 

Hoewel de plannen voor een eventuele verhuizing van het Hoofd
kantoor nog in een beginstadium verkeren en derhalve eigenlijk 
geen bespreking in de COR rechtvaardigen, wordt er op verzoek 
van een der leden toch even over gepraat. Op de vraag waar 
en hoe het Hoofdkantoor gevestigd zou moeten zijn, ant
woordt de voorzitter, dat de plaats niet van belang is, maar wel 
de kosten. Het huidige Hoofdkantoor is erg duur en zal zeker 
nog duurder worden. In Krimpen aan de Lek heeft IHC een 
terrein - het zogenaamde AVI terrein - waar alleen maar een 
kantoorpand gebouwd mag worden. Vandaar dat men deze 
mogelijkheid onderzoekt. De status van IHC zou niet worden 
geschaad door de vestiging van het Hoofdkantoor daar. De 
representativiteit van IHC speelt zich voornamelijk af bij de 
werkmaatschappijen. Het is gewoon een kwestie van kosten en 
efficiency. De sociale regelingen zullen dezelfde zijn als bij elke 
andere overplaatsing. Er is echter nog niets beslist, noch over de 
verhuizing zelf, noch over de financiering. Wel is - overigens 
ongevraagd - van een architect een tekening ontvangen. Even
tuele inschakeling van Navalconsult is niet ondenkbaar. Na de 
vakanties wordt er door de raad van bestuur verder over ge
sproken. 

Samenstelling en werkwijze Personeels Overleg Commissie 

Door het Hoofd Concern Personeelszaken wordt verteld, dat op 
verzoek van de vakverenigingen het verkiezingsreglement voor 
de POC in het COR-reglement is opgenomen, gezien de relatie 
tussen POC's en COR. In dit verkiezingsreglement zijn enige 
minimumvoorwaarden opgenomen. Nu de drie POC's een volle
dig reglement willen maken, is de zaak voor de COR afgedaan. 
Zodra de POC-reglementen klaar zijn, zal het verkiezingsregle
ment POC uit het reglement COR worden gelicht. 

Ziektekostenverzekering/Proefvaarten 

Ten aanzien van de punten Ziektekostenverzekering en Proef
vaarten wordt gesteld, dat beide onderwerpen reeds onderwerp 
van studie bij Concern Personeelszaken waren. Commissies van 
COR-leden zullen er zich verder over beraden. 

Begroting 

De voorzitter verzoekt de Secretaris van de COR en het Hoofd 
Concern Personeelszaken een conceptbegroting voor de COR 
te maken. 

Volgende vergadering 

De voorzitter deelt mede, dat de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders wordt gehouden op 19 september a.s. Eind 
augustus zijn de resultaten van het eerste halfjaar 1974 bekend. 
De voorzitter stelt daarom voor het jaarverslag 1973 en de resul
taten over het eerste halfjaar 1974 in één vergadering te behan
delen. Daarom zal deze vergadering eind augustus op het Hoofd
kantoor in Rotterdam worden gehouden. Enige financiële des
kundigen en vermoedelijk een of meer commissarissen zullen 
daarbij aanwezig zijn. 
Namens de leden wordt dank gebracht aan IHC Smit voor de 
prettige wijze, waarop de COR in Kinderdijk is ontvangen. De 
voorzitter dankt de leden voor de open, vlotte en zakelijke wijze, 
waarop tijdens deze vergadering kon worden gediscussieerd. 




