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DE 

ij��GADER-------

...... op 1 september 

Namens de raad van bestuur wordt een toelichting gegeven op 
het afstoten van ons belang in de werf in Maleisië. In het jaar
verslag over 1975 werd het voornemen hiertoe al bekend ge
maakt. 

Inmiddels is het aandelenpakket aan de overige aandeelhouders 
verkocht. Het regionale !HG-kantoor is van Kuala Lumpur naar 
Singapore overgeplaatst, omdat dit voor ons zakendoen in dat 
gebied beter is. lr C. de Groot, die nauw betrokken was bij de 
werf in Penang, zal het kantoor in Singapore leiden. 

Ten aanzien van de Beleidscommissie Scheepsbouw wordt me
degedeeld dat er beweging zit in de werkzaamheden van deze 
commissie. De vergadering hoopt echter dat niet alleen het 
geven van financiële steun, maar dat ook het vraagstuk van de 
herstructurering alle aandacht zal krijgen. 

De voorzitter deelt mede, dat nog niet alle informatie binnen is 
met betrekking tot de mogelijkheden om de kostprijs in de IHC 
te verlagen. Het is veel werk, zodat pas na de vergadering van 
22 september plannen hiertoe aan de COR kunnen worden voor
gelegd. 

Over de orderportefeuille kan helaas weinig optimistisch nieuws 
worden vermeld. Alle activiteiten van onze verkoopafdelingen ten 
spijt, wordt het steeds moeilijker om orders af te sluiten. De 
concurrentie neemt toe, waardoor het prijsniveau steeds verder 
zakt. 
Vooral de tekenkamers maken een moeilijke tijd door. Er ontspint 
zich een discussie over het inzetten van tekenaars bij andere 
werkmaatschappijen, het inlenen van mensen van buiten en de 
verdeling van werk. In een gesprek tussen de directies van werk
maatschappijen is besloten interne pieken en dalen tegen elkaar 
af te wegen om het geheel beter in de hand te houden. De ge
kozen leden van de COR zijn van mening dat de raad van 
bestuur de greep op de activiteiten met betrekking tot de bezet
tingsgraad van de werkmaatschappijen moet verscherpen. 

Over de Staubo Il valt weinig te melden; het komt gewoon neer 
op: geen boorcontract, geen belangstelling. 

Over de werkverdeling in Baggergroot wordt het volgende toe
gelicht. De verkoop en techniek voor IHC Smit en IHC Verschure 
is in één hand genomen. Centralisatie van zaken die verwant
schap hebben bevordert de efficiency. Beide werven worden 
vanuit één verkoop- en voorontwerpafdeling van werk voorzien. 
Orders die binnenkomen worden door de raad van bestuur zo 
evenwichtig mogelijk verdeeld, rekening houdend met de pro
duktiefaci liteiten. 
Aan de afronding van de Baggergroot-gedachte wordt nog ge
werkt. Er bestaan onder enkele COR leden nog duidelijk twijfels 
over hoe het allemaal in de praktijk zal uitvallen. De raad van 
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bestuur streeft op korte termijn een zo groot mogelijke duidelijk
heid na. 

Het COR-reglement wordt goedgekeurd en zal aan de Bedrijfs
commissie worden toegezonden. De commissie die zich er mee 
heeft beziggehouden wordt dank gebracht voor het vele werk 
dat zij heeft verricht. 
De voorzitter hoopt dat open gesprekken mogelijk zullen blijven, 
zodat het reglement weinig gebruikt zal behoeven te worden. 
Op het COR-budget en mogelijke bezuinigingen daarin zal in de 
volgende vergadering nader worden teruggekomen. 

Namens de COR-commissie Smit & Bolnes wordt medegedeeld, 
dat er in de afgelopen weken onnodig moeilijkheden zijn gerezen 
in Zierikzee over de toepassing van het sociaal plan. Naar de 
mening van de commissie is dit niet nodig en zij stelt voor een 
rapport op te stellen, dat dan in de volgende vergadering kan 
worden behandeld. 
Namens de raad van bestuur wordt uiteengezet hoe het afbouw
plan voor Smit & Bolnes er uit ziet. Als datum van beëindiging 
van de activiteiten is vastgesteld 1 juli 1977. Voor de nazorg van 
de motoren (10 tot 15 jaar, afhankelijk van het type) wordt een 
functionele eenheid gevormd met de service voor de Smit-MAN
motoren bij IHC Smit. 
De machinale bewerking voor de nalevering zal zich concen
treren bij DMN. De vermindering van de 80 werknemers die nog 
bij Smit & Bolnes werken, zal zich tot 1 juli 1977 geleidelijk vol
trekken. 
De opvatting van de raad van bestuur dat de COR-commissie 
haar taken heeft afgerond en derhalve kan worden opgeheven 
wordt door de leden van deze commissie niet gedeeld. Er moe
ten nog veel mensen van Smit & Bolnes worden geholpen. Voor
gesteld wordt dat de COR commissie een rapport zal opstellen 
met een voorstel tot oplossing van de geconstateerde moeilijk
heden bij de uitvoering van het sociaal plan. 
Aldus wordt besloten. 

In de rondvraag komt onder meer de wens naar voren om toe
zending van de sociale jaarverslagen van de werkmaatschap
pijen aan de COR. 
Dit zal gebeuren. 

Een vraag over de Viking Piper kan door gebrek aan nadere 
berichten niet worden beantwoord. 

De vraag over de afwikkeling van hypotheken die medewerkers 
van Smit & Bolnes bij het Pensioenfonds hebben afgesloten zal 
behandeld worden in de vergadering van het bestuur van het 
IHC Pensioenfonds op 17 september. 

De Voorzitter De Secretaris 

...... en op 22 september 

Bij het agendapunt ingekomen stukken komt de brief ter sprake 
van de minister van Economische Zaken over de wenselijkheid 
van een concentratie binnen de bedrijfstak Offshore. De voorzit
ter zegt dat de raad van bestuur gelukkig is met dit initiatief, 
omdat het mogelijkheden biedt tot overleg buiten de grenzen van 
de onderneming. Een en ander is nog in een pril stadium, maar 
de raad van bestuur wil aan dit onderzoek graag meewerken. Op 
een vraag uit de vergadering of gesprekken over dit onderwerp 
al iets concreets hebben opgeleverd, antwoordt de voorzitter dat 
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dit niet het geval is. Met de IRO (Industriële Raad voor Oceano
logie) is wel gesproken over het nut van een bundeling van off
shore activiteiten. De COR concludeert dat - tot meer informatie 
beschikbaar komt - de brief als ingekomen stuk wordt be
schouwd en niet als discussiestuk. 

Het agendapunt mededelingen raad van bestuur heeft o.m. de 
orderportefeuille tot onderwerp. Zoals bekend zijn aan de order
portefeuille twee cutterzuigers toegevoegd, die resp. door IHC 
Verschure en IHC Smit gebouwd zullen worden. In verband met 
het prijsniveau zijn deze orders verkregen met steun van de 
Beleidscommissie Scheepsbouw. De vooruitzichten voor de Bag
germarkt zijn niet rooskleurig. Steeds meer werven gaan zich in 
deze markt bewegen. Vooral bij de grotere eenheden ontstaan 
opvallende prijsverschillen. Teleurstellingen kunnen daarom niet 
uitblijven. Soms springt een project op het allerlaatste moment af. 
Voor het verkoopapparaat dat erg actief is, is dit erg deprime
rend. Er zijn nog een aantal projecten onder handen, waar meer
dere werven om knokken! De tendens is somber. Een zelfde 
geluid geldt de offshoremarkt. Er is vrijwel niets te halen. Wàt er 
nog aan projecten is gaat soms voor de helft van onze prijs naar 
andere landen, o.a. het Verre Oosten. Ook landen als Duitsland 
en Engeland worstelen met dit probleem. Ten aanzien van met 
name de houding van Japan geldt, dat verschillende landen het 
door eigen belang en angst voor tegenmaatregelen niet eens 
kunnen worden over de manier van actie nemen. 

De Financiële Commissie COR heeft een aantal vragen opgesteld 
betreffende het halfjaarverslag IHC 1976, die door de raad van 
bestuur worden beantwoord. Naar het zich laat aanzien zal de 
orderportefeuille in 1976 verder teruglopen. Toch vertrouwt de 
raad van bestuur er op, dat de netto winst zoals aangegeven in 
de herziene prognose van eind juni gerealiseerd zal worden. In 
het licht van de huidige situatie kunnen echter uitspraken over 
1977· niet worden gedaan. Over het onderwerp ziektekostenver
zekering wordt medegedeeld, dat de daarmee belaste Commissie 
van de COR op 8 oktober hoopt bijeen te komen ter bespreking 
van verschillende punten die nog behandeling behoeven, als
mede eventuele verdere verbeteringen van de polisvoorwaarden. 
In de volgende vergadering kan daar dan verslag over worden 
uitgebracht. Ten aanzien van het onderwerp Budget OR is door 
het secretariaat van de COR een voorstel ingediend. 
In dit stuk wordt gesteld dat kostenbesparingen steeds en niet 
alleen in deze moeilijke omstandigheden de aandacht moeten 
hebben. Extra besparingen zullen echter de activiteiten van de 
COR niet mogen beperken. Factoren die het budget van de COR 
ongunstig kunnen beïnvloeden kunnen zowel van buitenaf als van 
binnenaf komen. 
Als ongunstige factoren van buiten worden genoemd: de econo
mische toestand, de resultaten van de werkzaamheden van de 
Beleidscommissie Scheepsbouw en de herziening van de wet 
op de OR. Hier valt weinig aan te doen. De kostenverhogingen 
die hieruit voortvloeien zal men moeten aanvaarden. 
Wat de ongunstige factoren van binnenuit betreft, worden in het 
stuk in het bijzonder genoemd: 

- het niet aanvaarden van het instituut COR en het onnodig be
lemmeren van de voortgang van het werk van de COR door
hinderpalen op te werpen;

- het persé niet duidelijk fomuleren van afspraken;

- het terugkomen op gemaakte afspraken;

- het neme11 van verkeerde beslissingen en, erger, het niet willen
terugkoppelen;

- bemoeienissen van mensen die "penny-wise and pound
foolish" zijn.

De voorzitter is in de eerste plaats teleurgesteld dat er géén 
budget is ingediend en dat alleen de hoop wordt uitgesproken, 
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dat het wel met minder zou kunnen. Ten aanzien van bovenge
noemde punten stelt hij dat deze voor de raad van bestuur on
aanvaardbaar zijn. 
Hij noemt deze punten grievend en beledigend. Het is een slag 
in het gezicht voor hen die zich voor de COR inzetten. De sfeer 
tussen de COR en de raad van bestuur wordt erdoor bedorven 
en dat is allerminst in het belang van de onderneming, zeker niet 
in deze en komende moeilijke tijden. 
Indien de gekozen leden van mening zijn, dat dit soort punten 
besproken moet worden, dan moet dit aan de orde worden 
gesteld als apart agendapunt en niet als een aantal opmerkingen 
naar aanleiding van het budget. De raad van bestuur heeft geen 
initiatieven gezien om deze punten aan de orde te stellen, hoe
wel daar de gelegenheid toe bestaat. De secretaris merkt op, dat 
het stuk niet is opgesteld om iemand te treffen, maar om zake
lijke overwegingen. Het niet aanvaarden van het instituut COR 
bijvoorbeeld is niet gericht tegen de raad van bestuur maar meer 
tegen mensen die daar onder zitten. De COR wil echt bezuinigen 
en niet kwetsen. Mogelijkheden om ongunstige factoren van bin
nen te corrigeren staan zelfs aangegeven. 
De besluitvorming gaat naar zijn mening steeds beter. De secre
taris zegt dat het stuk beslist niet persoonlijk is bedoeld en dat 
hij daarom niet ingaat op wat de voorzitter heeft gezegd. 
De voorzitter blijft het stuk onaanvaardbaar en kwetsend vinden. 
De raad van bestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het 
werk - en de fouten! - door de medewerkers verricht. 

Tijdens de rondvraag komen aan de orde: 

- de sleepzuiger voor Zaïre: het eerste schip is weg, het tweede
gaat zodra de rest van de betaling binnen is, hetgeen op korte
termijn wordt verwacht.

- de werkgelegenheid voor 225 Staalbouwers - ook IHC-ers -
die in gevaar dreigt te komen. Hoewel een uitspraak hierover
nu niet mogelijk is, zegt de voorzitter, dat de belangen van
deze medewerkers even zwaar wegen als die van anderen.

- stand van zaken met betrekking tot Smit & Bolnes: het niet
voorkomen op de agenda wil niet zeggen dat er geen menings
verschillen meer zijn doch die krijgen ter plaatse alle aandacht.

- investeringen voor 1977: verwacht wordt dat niet meer dan de
normale vervangingsinvesteringen kunnen worden gedaan. Een
en ander is mede afhankelijk van de resultaten van de Be
leidscommissie en het beleid van de regering.

Het verschil van mening tussen de raad van bestuur en de geko
zen leden over het voorstel van de COR naar aanleiding van het 
budget doet een der commissarissen alsnog opmerken dat deze 
kwestie hem met zorg vervult. Er moet getracht worden deze 
zaak weer in het goede spoor te krijgen. Er moet geen punt ach
ter worden gezet, maar het moet als agendapunt te zijner tijd ter 
sprake komen. De vergadering deelt deze mening. 

Aan het slot van de vergadering wordt de heer C. Pater, die 
wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd voor 
het laatst hier aanwezig is, dank gebracht voor zijn inbreng, grote 
inzet en de wijze waarop hij de overige leden tot nadenken 
zette. 

De voorzitter betuigt de heer Pater zijn erkentelijkheid voor de 
manier waarop hij zijn werk heeft gedaan. Hij ging recht door 
zee en had een open kijk op de dingen en verloor nooit het 
groepsbelang uit het oog. De heer Pater dankt voor alle vrien
delijke woorden. Hij is dankbaar dat er in gezamenlijk overleg 
zoveel bereikt kon worden. 
Ook van de heer Van den Heuvel wordt afscheid genomen . 

De voorzitter De secretaris 


