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e :>otr.v in het water voortgezet." 

àH 

- ------- -

-,.. 

DE 
··COR
VERGADER�-�

-0:. 

,t 

...... op 12 december 1975 

In zijn openingswoord verwelkomt de voorzitter met name de 
heren M. J. Keyzer (voorzitter raad van commissarissen), H. Stout 
en G. H. Buiter (leden raad van commissarissen). Ook is er een 
bijzonder welkom voor de heer J. v.d. Drift, die na een periode 
van ziekte weer aanwezig is, en voor het nieuwe lid, de heer 
J. P. M. Pirée (Smit & Bolnes). In verband met het overlijden van 
de heer W. Vermeulen wordt vervolgens een ogenblik stilte in 
acht genomen. 

Salarislijn 

De voorzitter deelt mede, dat er op 19 november een gesprek is 
geweest tussen de vakverenigingen en de raad van bestuur. 
Omdat het voorstel van de vakverenigingen pas erg kort daar
voor was ontvangen, was het nauwelijks mogelijk om de draag
wijdte van het geheel te overzien. Er is dan ook geen beslissing 
gevallen. Wel werd afgesproken dat de raad van bestuur het 
voorstel zou bestuderen en heel gauw haar reactie zou geven. 
Het voorstel van de vakverenigingen gaat uit van de gedachte 
van een vloeiende lijn, die het verband weergeeft tussen functie 
en beloning. Op het eerste gezicht gaan de salarisschalen ver 
boven de huidige uit en de vakverenigingen stellen zich voor 
deze verhogingen in fasen over de jaren te verdelen. Medio 
december wordt hierover verder gesproken door de vakvereni
gingen en de raad van bestuur. 

Ziektekostenverzekering 

In een gesprek tussen een aantal COR-leden en de raad van 
bestuur werd eind november besloten de aanbeveling van de 
ziektekostencommissie te volgen en per 1 januari 1976 over te 
gaan naar ENZICO. Alle desbetreffende personeelsleden zijn in
tussen van dit besluit op de hoogte gesteld. Er zijn maatregelen 
genomen, zodat in 1976 niemand er op achteruit zal gaan ten 
opzichte van de huidige situatie. In het komende jaar zal de hele 
problematiek nog eens nader worden bestudeerd. 
Het is heel wat ingewikkelder dan aanvankelijk werd gedacht. 
Met de werkmaatschappijen wordt overlegd wat te doen met de 
uitzonderingsgevallen. Het ligt in de bedoeling om over vijf jaar 
al deze uitzonderingen te hebben weggewerkt. Er komt voor dit 
alles een werkgroep, die regelmatig met de COR en de Onder
nemingsraden overleg pleegt. Verder wordt afgesproken dat de 
COR-Ziektekostencommissie blijft bestaan en zal worden uitge
breid met vertegenwoordigers van de werkmaatschappijen, die 
nog niet in de commissie zijn vertegenwoordigd. De commissie 
rapporteert aan de COR. De COR en de raad van bestuur zijn 
de uitvoerenqe organen. 

Herbenoeming commissarissen 

Gezien de moeilijke omstandigheden waarin het concern zich 
bevindt, ziet de COR geen aanleiding bezwaar te maken tegen 
de herbenoeming tot commissaris van de heren ir. R. H. van 
Nierop en H. Stout. De COR behoudt zich echter het recht voor 
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om, wanneer de gelegenheid zich voordoet, zelf met een kandi
daat te komen. 
De heer Keyzer zegt verheugd te zijn, te horen dat twee waarde
volle collega's blijven. Op een vraag wat nu precies de taak
verdeling van de commissarissen is, antwoordt de heer Keyzer, 
dat de raad van commissarissen als een collectief college op
treedt. De heer Stout voegt hieraan toe, dat ieder lid wel op 
een bepaald gebied een zekere deskundigheid bezit en dat 
daarvan natuurlijk intern ook wel gebruik wordt gemaakt. 

Smit & Bolnes 

De heer Boterenbrood is bij de behandeling van dit punt in de 
vergadering aanwezig en vertelt wat er in de afgelopen tijd is 
gepasseerd. Met twee firma's, die in de produktiecapaciteit wa
ren geïnteresseerd, zijn gesprekken gevoerd. Eén bedrijf had 
aanvankelijk interesse voor de bouw van eigen motoren, maar 
heeft daar op grond van conjuncturele overwegingen toch van 
afgezien. 
Met het andere bedrijf worden de gesprekken nog voortgezet. 
Met de directeuren van de werkmaatschappijen zijn de moge
lijkheden binnen de IHC bestudeerd, met name ten aanzien van 
produkten, die in het verleden extern zijn besteld. Ook zijn uit
bestedingsmogelijkheden vanuit de werkmaatschappijen naar 
Smit & Bolnes bekeken. Door Navalconsult wordt een en ander 
geïnventariseerd, waarbij ook nog eens de vroegere onder
zoekingen naar mogelijkheden voor Smit & Bolnes worden be
trokken. Gehoopt wordt, dat deze studie in de loop van januari 
kan worden afgerond. 
De heer Boterenbrood deelt ook mede, dat er contacten zijn 
geweest met het ministerie van Economische Zaken. Hij wil er 
overigens nogmaals wel de nadruk op leggen dat het in stand 
houden van de HOK motorenproduktie helaas een illusie is. 
Deze opvatting is ook ter kennis gebracht van de klanten. Wel
iswaar is er een aanvraag van een reder, die al meerdere mo
toren in gebruik heeft, voor nog drie motoren èn is er een 
project uit India, doch dit alles is een te smalle basis voor de 
toekomst. Als deze aanvragen orders worden, worden ze wel 
aangenomen, aldus de voorzitter. Dit vergemakkelijkt de over
gangsfase. 

Orderportefeuille 

Uitvoerig wordt er van gedachten gewisseld over de orderporte
feuille en het verslag over het 3e kwartaal 1975. 
De COR is van mening dat toch zeker in januari een vergade
ring moet worden belegd om over de kwestie Smit & Bolnes en 
Staubo Il (950) te praten. Dan toch mogen de mensen wel 
weten waar ze aan toe zijn. De voorzitter zegt toe hiernaar te 
zullen streven. 

COR conferentie 

Doelstelling IHC Holland N.V. 

De agendapunten: Terugblik op de COR conferentie en doel
stelling IHC Holland N.V. worden wegens tijdgebrek naar een 
volgende vergadering verschoven. 

Rondvraag 

Tijdens de rondvraag zegt de heer Keyzer, dat hij al enkele 
vergaderingen van de COR heeft mogen meemaken. Telkens 
waren daarin grote problemen aan de orde. Door de inzet van 
de raad van bestuur en haar medewerkers konden deze pro
blemen toch altijd op één of andere wijze worden opgelost. Ook 
nu zijn er problemen, waarvan die van de orderportefeuille wel 
de grootste is. De commissarissen zullen trachten zo veel mo
gelijk bij de vergaderingen aanwezig te zijn om te horen en te 
voelen wat er onder de mensen leeft. Dit is in het belang van de 
onderneming, zo meent de heer Keyzer. 

Tot slot van deze COR vergadering wenst de voorzitter de aan
wezigen prettige feestdagen toe. 
De voorzitter De secretaris 


