
... op 10 oktober 1977 

Bij het punt ingekomen stukken is 
een antwoord van de COR-leden 
op het memorandum van de Raad 
van Bestuur (Rl-5563) opgesteld 
naar aanleiding van het in de ver
gadering van 23 juni 1977 uitge
brachte 13-punten advies. 
De Voorzitter plaatst hierbij en
kele kanttekeningen. De gekozen 
leden van de COR zullen de kant
tekeningen op hun waarde toet
sen. 
De volledige tekst van het ant
woord van de gekozen leden en de 
door de Raad van Bestuur geplaat
ste kanttekeningen vindt u elders 
in dit nummer. 
Bij het agendapunt mededelingen 
Raad van Bestuur vermeldt de 
Voorzitter in het kort de ontwikke
lingen in en om de Beleidscom
missie. 
In wcrfgroepering 1 vindt gedu
rende de komende weken de na
dere uitwerking van het rapport 
van de gespreksleider plaats. Aan
dacht wordt besteed aan de capa
citeitsreductie, herplaatsingsmo
gelijkheden en aan de vraag hoe 
het overblijvende gedeelte renda
bel zou kunnen zijn. 22 November 
a.s. zal het uitwerkingsrapport in
de Beleidscommissie aan de orde
komen.
Over de voortgang in werfgroepe
ring 3 is inmiddels door de heer
Langman een brief gestuurd naar
de Beleidscommissie betreffende
de marktafbakeningsproblema
tiek. Het gaat in het bijzonder om
preferenties die zouden moeten
toekomen aan werven die zich met
baggerwerk bezighouden in groe
pering 3.
Ten aanzien van het verloop van
besprekingen tussen IHC en vak
verenigingen wordt meegedeeld
dat de Raad van Bestuur en vak
verenigingen het in hoofdpunten
eens zijn over de uitwisselingsre
geling. Een principe
overeenkomst hierover wordt
verhinderd doordat geen overeen
stemming kan worden bereikt
over de overplaatsingsregeling en
over de IHC salarislijn. Over dit
laatste onderwerp heeft de Raad
van Bestuur in verband met de
economische omstandigheden
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voorgesteld een en ander volgend 
jaar nader te bezien. 
Namens de gekozen leden leest de 
secretaris de volgende verklaring 
voor: "De gekozen leden van de 
COR van IHC Holland spreken 
unaniem hun misnoegen uit over 
de gang van zaken in de bespre
kingen met de vakverenigingen. 
Zij verwachten dat IHC Holland 
welwillend het overleg weer opvat 
gezien de winstverwachting voor 
1977". 
Vervolgens geeft de heer B. Schuil 
op verzoek van de gekozen leden 
een uiteenzetting over de struc
tuur van de markt voor drijvende 
graanelevatoren. 
In deze uiterst dunne markt ver
vullen gespecialiseerde inge
nieursbureaus een dominerende 
rol. 
Graanelevatoren vormen tegen
woordig in die markt slechts on
derdelen van totale havenpakket
ten, met een voorkeur voor walin
stallaties. 
Hierin ligt geen activiteit meer 
voor IHC. IHC moet zich concen
treren op eigen sterkte en op de 
verdediging van eigen markt. De 
verliezen die genomen moeten 
worden op graanelevatoren kun
nen beter aangewend worden voor 
het kopen van orders van bedrijfs
eigen produkten. 
Besloten is daarom geen versnip
pering in verkoop- en enginee
ringapparaat toe te staan en door te 
gaan met datgene waar IHC mee 
bezig is. 
Enkele gekozen leden vragen zich 
af of deze beslissing niet het risico 
met zich meebrengt van basisver
smalling. Hierop antwoordt de 
heer Schuil dat graanelevatoren 

nooit een basisprodukt van IHC voor verbetering van bestaande 
zijn geweest. Bovendien kan de werven in combinatie met verder
basis ook te breed zijn; wanneer gaande technische automatise
een deel niet goed gaat moet zono- ringsprocessen van het Compu
dig, om de resultaten te bewaken, tercentrum. 
dat deel worden afgestoten. Met betrekking tot de activiteiten 
Over de engineering deelt de heer van het Computercentrum zijn de 
Schuil het volgende mee. Er be- verwachtingen dat de automatise
staat een tendens dat steeds ineer ringskosten binnen IHC relatief 
produkten in het buitenland wor- zullen dalen en dat de overcapaci
den gebouwd o.a. ter bescherming teit met winst verkocht kan wor
van eigen markt en ter versterking den. 
van eigen industrie. De produk- Een van de gekozen leden vraagt 
tiekennis wordt steeds minder ex- of er voor een deel van de mensen 
elusief. geen werk zal zijn wanneer die 
In engineering ligt een mogelijk- overcapaciteit niet wordt ver
heid. IHC heeft een net van relaties kocht? Dit zal niet het geval zijn, 
en agenten die achter opdrachten de mensen zijn bezet. 
aan kunnen. De engineering - Wanneer de overcapaciteit wel 
groep van IHC Gusto is opgericht wordt verkocht zullen er meer 
met zo weinig mogelijk risico en hoog gekwalificeerde mensen no
zal zijn levensvatbaarheid moeten dig zijn. Het verkopen van compu
waarmaken. In het begin zal er tertijd met gebruikmaking van 
sprake zijn van onderbezetting, terminals lijkt aantrekkelijk, maar 
maar na 2 à 3 jaar zal deze groep er zijn voldoende bedrijven die dit 
zonder verlies moeten kunnen doen. 
draaien. Als dat niet het geval is zal Met het verzoek van de COR-leden 
men de moed moeten hebben om om "inventarisatie IHC voor
te stoppen. In het komende jaar schriften" op de memolijst te zet
zullen er al aanwijzingen zijn over ten kan de Voorzitter niet akkoord 
hoe een en ander zich zal ontwik- gaan: 
kelen. Na enige discussie stelt-de secreta
Desgevraagd wordt medegedeeld ris dat hij er zonodig nog op terug 
dat de samenwerking tussen zal komen. 
Gusto Engineering en MTE erop Over het agendapunt orderporte
gericht is om de meest efficiënte feuiUe vindt een levendige gedach
aanpak te bewerkstelligen, o.a. tenwisseling plaats. Geïnformeerd 
door combinatie van procedures. wordt of al bekend is op welke 
Dit zou t.z.t. kunnen uitlopen op voorwaarden Staubo II zal worden 
een volledige fusie, dit geeft nu afgebouwd. Dit kan niet eerder 
nog geografische bezwaren. worden beslist dan nadat bekend 
Over de combinatie Navalcon- is wie Staubo II afneemt en welke 
sult/Computercentrum geeft de eisen de afnemer stelt. 
heer L. van Oosterom een toelich- Betreffende de voorgenomen ver
ting. bouwing van de Viking Piper zijn 
De werkzaamheden van het corri- de gesprekken nog gaande. 
putercentrum bestonden uit twee De bedoeling van de klant is nog 
hoofdmoten: niet helemaal duidelijk. Of een 
a) administratief (IBM) eventuele opdracht kan worden 
b) technisch (ingeleende compu- aanvaard hangt ook af van de be
tercapaciteit) nodigde capaciteit voor Staubo II
Het bleek goedkoper beide activi- en de verdere bedrijfsbezetting.
teiten op een computer in eigen Meegedeeld wordt dat er bij IHC
beheer te verwerken. Gekozen is Gusto een boei voor Nigeria zal
voor een grotere computer met worden gebouwd, Wat de bagger
meer ruimte dan strikt noodzake- betreft zijn er een aantal orders ge
lijk. Hiervoor waren twee redenen: boekt.
1) IHC kan zo niet in de situatie Over een aantal projecten is men
komen ruimte tekort te hebben; nog in bespreking. Of deze nog
2) het teveel aan ruimte kan bui- voor het eind van het jaar definitief
ten de deur worden verkocht. zullen worden, valt niet te voor
De bestaande know-how van Na- spellen.
valconsult zal worden aangewend De bouw van de emmerbaggermo

lens voor Polen wordt uitgesteld 
totdat de financiële vraagstukken 
zijn opgelost. 

Het vergaderschema van de COR

in 1978 is als volgt vastgesteld: 
15 februari 1978, 26 april 1978, 21 
juni 1978, 20 september 1978, 1 no
vember 1978 en 6 december 1978. 
Enige reservedata vinden de leden 
wel wenselijk. De Voorzitter zou 
dit graag even in beraad willen 
houden, hij geert er de voorkeur 
aan te improviseren wanneer dat

nodig mocht zijn. 
In de rondvraag brengt de heer 
Van der Drift verslag uit van de 
werkzaamheden van de commis
sie ziektekostenverzekering. 
Eventuele verbeteringen van po
lisvoorwaarden zijn besproken. 
Wanneer het standpunt van En
zico bekend i:. zal de kleine com
missie uit de commissie ziektekos
tenverzekering een gesprek heb
ben met Hudig. 
Over de besprekingen betreffende 
de scheepsreparatie in Amster
dam wordt gezegd dat de gesprek
ken van IHC-zijde met de heer Ne
lissen kort geweest zijn en uitsluj
tend informatief in de fase dat de 
heer Nelissen zich oriënteerde. De 
heer Nelissen heeft aan de BS ge
adviseerd, eerst een mogelijke sa
menwerking tussen NDSM en 
ADM te onderzoeken. 
Een voordracht door de heren G. 
H. Doornink en H. J. Mulder over
AUTOKON wordt met grote be
langstelling door de leden ge
volgd.

Plv.v. voorzitter secretaris 

Repliek en dupliek 

Antwoord van de gekozen leden 
van de COR van IHC Holland aan 
de Raad van Bestuur inzake het 
memorandum van de Raad van 
Bestuur, Rl-5563, aan de ge
noemde leden, naar aanleiding van 
het in de vergadering van 23 juni 
1977 door <le COR uitgebrachte 
advies (13 punten). 
De kanttekeningen van de Raad 
van Bestuur van IHC Holland zijn 
in cursief bij de betrokken alinea's 
geplaatst. 
Het samenvatten van de 13 punten 
van de gekozen leden van de COR 
in een viertal hoofdzaken, is een 
hándelswijze welke tot gevolg kan 
hebben dat belangrijke punten 
achterwege blijven. 
Vooropgesteld kan worden gecon
stateerd dat u in uw memoran
dum, Rl-5563 de positie van IHC 
Holland op het gebied van de 
bouw van baggermaterieel in een 
unieke positie plaatst met een zeer 
groot marktaandeel. 
Dit is nauwelijks te vergelijken 
met uw conclusies omtrent de 



marktverwachting en de daarbij 
behorende concurrentie (zie Rl-
1136 punt 3.2. en 3.3.). 
Er is geen sprake van een tegenstel
ling tussen de twee genoemde me
mo's. In beide gevallen is de voor
aanstaande positie van IHC in de 

baggerbouwmarkt uiteengezet. In 
memo Rl-1136 is wat nadrukkelij
ker gesignaleerd welke extreme 

omstandigheden de verdediging 
van deze positie bemoeilijken. 
Dan volgen er enkele opmerkin
gen omtrent het samenvatten van 
het 13 punten tellende advies van 
de COR. 
U gaat b.v. in uw memorandum 
niet in op punt drie van het advies 

waarin gesproken wordt over het 
uitschakelen van financieel zwak
kere concurrenten om zodoende 
de positie van IHC te verbeteren, 
terwijl uw wel ingaat op de ern
stige gevolgen voor IHC wanneer 
er blijvend verliezen moeten wor
den geaccepteerd. De vraag hoe 
andere concerns dit dan moeten 
oplossen komt hierdoor onmiddel
lijk naar voren. 
Een ander concurrerend concern, 
te weten RSV, heeft dit al bestu
deerd en heeft met de overheid 
overleg geopend om hun vermo
genspositie op korte termijn sub
stantieel te versterken (zie sociaal 
verslag RSV) terwijl dit toch het 
financieel beleid van de Beleids
commissie Scheepsbouw door
kruist. De wil echter om te overle
ven heeft RSV naar dergelijke we
gen doen zoeken. 
Het concernbeleid van IHC kan 
nimmer worden gebaseerd op de 
verwachting, dat concurrenten 
wellicht uit de markt zullen ver
dwijnen. Eerder moet voortdurend 
met het tegendeel rekening worden 
gehouden, dit laatste mede gezien 
de toenemende mate van protectie 

en steunmaatregelen. 
Wat betreft punt 2.2: 
Het is niet efficiënt om op afstand, 
zich nog in een beginstadium van 
de ontwikkeling bevindende ob
jecten, te engineeren. Team-work 
van hoog tot laag is een eerste ver
eiste. Het opleven van de ideeën
bus van IHC Gusto is hiervan een 
duidelijk voorbeeld. 
In een zo goed als vaststaande 
produktie- en uitvoeringsmetho
den is het wel mogelijk om op af
stand te engineeren. 
Wat betreft punt 2.3: 
Na het uitkomen van het McKin
sey rapport zijn de marktverwach
tingen binnen ons gezichtsveld 
wat betreft offshore weer in bewe
ging. 
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De volgende objecten zijn in de historische winst of verliescijfers. wij deze materie opnieuw moeten voor het jaar 1976 J 23 miljoen was; 
markt gesignaleerd of zijn reeds Deze zijn slechts verstrekt om het oprakelen. Het op deze manier b) dat de herziene prognose eind 
opdracht geworden: a) verbouw beeld te verduidelijken resp. elders lanceren van een prognose voor de 3e kwartaal 1976 J 15 miljoen was; 
Viking Piper; b) belangstelling genoemde winstcijfers van IHC jaren 1978, 1979 en 1980 is ook een c) dat drie maanden later tot veler 
voor Staubo II; c) booreiland voor Gusto in een duidelijk perspectief betreurenswaardige zaak. verbazing naar voren kwam dat de 
Petrobaltic (Polen); d) 3 giganti- te plaatsen. Hoe u in staat bent om per jaar winst van IHC Holland over 1 976 
sche kranen voor Heerema. De Raad van Bestuur besloot een voor IHC Gusto met ± 1.000.000 f 30,4 miljoen bedroeg. 
De - ook elders gesignaleerde - be- booreiland, behorende tot de or- manuren een verlies te prognotise- Dit ontlokte zelfs aan een lid van 
scheiden opleving van de offshore derportefeuille van IHC LeTour- ren van ± 43.000.000 per jaar, wat de COR de opmerking: 
markt betreft vooral een grotere neau, Killgore Corpus Christie, neerkomt op verlies per manuur "Als men ziet wat men nog nooit 
aanwending van tot voor kort op- Texas, bij IHC Gusto te laten bou- van ± f 43,- is een regelrechte gezien heeft, gaat men denken wat 
gelegde booreilanden. Van een op- wen, waarbij IHC Gusto in de aantasting van de geloofwaardig- men nog nooit gedacht heeft." 
Leving van de nieuwbouwmarkt is grote organisatorische problemen heid. Als dit geprojecteerd wordt De vergelijking, die hier wordt 

echter geen sprake. De in deze ali- kwam. tegen de winstverwachtingen van gemaakt ten aanzien van de ver
nea gesignaleerde nieuwbouw Opgemerkt dient hierbij nog te recente datum dan rijzen ook hier wachte en werkelijke resultaten
projecten tonen juist aan, dat de worden dat tijdens de bouw van enorme twijfels over de informa- over 1976 is niet juist . De genoemde 

concurrentie verhevigd is en dat genoemd object geen eventuele ties welke aan de Raad van Be- bedragen ten aanzien van het 

verschillen ten opzichte van onze winstgevende objecten, zoals o.a. stuur zijn verschaft en de waarde winstplan voor het jaar 1976 en de 

kostprijzen van 35 - 45% over- boeien, konden worden aange- welke gehecht kan worden aan herziene prognose eind 3e kwar
brugd moeten worden. trokken, terwijl bovendien de los- prognoses op langere termijn. taal 1976 zijn exclusief de "bate 

Dat u in uw memorandum geen koppeling van SBM ook voor IHC Zoals reeds hiervoor is gesteld zijn, uit compensatie fiscaal verlies
aandacht schenkt aan punt 8, is op Gusto financieel nadelig was. naar de mening van de Raad van voorgaande jaren" ad f 15 mln. 
zijn minst bevreemdend. Hierin is De constructie van de Maerskdrill Bestuur, de verwachtingen om- Deze bate is echter wel verwerkt in
sprake van een betere organisatie werd reeds in juni 1973, mede op trent de toekomst wel degelijk van het resultaat volgens het jaarver
en planning waardoor er moge- verzoek van de direktie van IHC belang. Aan de hand van de na- slag 1976. De reden, dat deze bate 

lijkheden ontplooid kunnen wor- Gusto en met instemming van de volgende toelichting wordt aange- niet in het winstplan en in de ge
den om met beter aan de situatie Ondernemingsraad van IHC Gus- toond, dat een negatief orderresul- noemde herziene prognose is opge
aagepaste prijzen te kunnen ope- to, van de U.S.A. door IHC Gusto taatvanf 40,5 mln. per jaar(niet± nomen is dat op het moment, dat 

reren. Helaas brengt dit tevens met overgenomen. Eén van de redenen f 43 mln.) helemaal niet zo onge- deze stukken worden opgesteld het
zich mee dat u ook punt 9 buiten hiervoor was de dreigende onder- loofwaardig is. nog niet zeker was, dat deze bate in
beschouwing laat. bezetting na het gereedkomen van De prognose voor de jaren 1978, 1976 zou vallen. Eerst begin 1977,
Efficiencyverbeteringen kunnen de Viking-pi per in het 2e kwartaal 1979 en 1980 is gebaseerd op toen de definitieve cijfers over 1976
prijsverschillen van zeer grote om- van 1974 en de hier goed bij aan- 1.100.000 direkte manuren per konden worden vastgesteld, werd
vang niet overbruggen; bovendien sluitende opleverdatum van jaar, zodat het gemiddelde verlies het duidelijk, dat het nog onverre-
dient niet de illusie gewekt te wor- Maerskdrill. per direkt manuur uitkomt op kende fiscaal verlies uit 1973 en 
den, dat dit een mogelijkheid van Samengevat zou dit het rede- J 36,82. Bij een toegevoegde 1974 geheel kon worden gecom
kostprijsverlaging is welke aan mentsverschil tussen bagger en waarde ( =bedrijfskosten) van penseerd. Derhalve kon eerst op
IHC is voorbehouden. Gezien het offshore activiteiten duidelijk ver- ruim f 61,3 mln. per jaar en een dat moment deze bate aan het re
ondersteunende karakter van de anderen. De verliezen van dit verhouding van toegevoegde sultaat over 1976 worden toege
genoemde maatregelen is dit ad- booreiland zijn wel door de IHC waarde tot materialen en diensten voegd.
viespunt niet door de Raad van aan Gusto gedeclareerd. De boete van 40:60 komt dit uit op een totale Dan suggereert u een mening van 
Bestuur onder de hoofdzaken ge- van 1,9 miljoen is niet door IHC kostprijs op jaarbasis van f 153,3 McKinsey omtrent het gedane 
rangschikt. overgenomen en derhalve is het mln. marktonderzoek. U verwijst daar
Wat u echter in uw memorandum verliescijfer geflatteerd in nade- Het verwachte negatieve orderre- bij naar de samenvatting blz. 7, 8, 9, 
wel duidelijk etaleert is de finan- lige zin. siûtaat is derhalve te berekenen op 11 en 13 en naar de schema's 12 en 
ciële positie van IHC Gusto ten op- Resultaten van IHC Gusto zijn niet 40,5 mln 17. Het zal ongetwijfeld de op
zichte van de financiële positie van beïnvloed door de resultaten be- --- = 26,4% van de kostprijs. merkzame lezer nieuwsgierig ma
de bij werf groepering III onderge- haald op de Maerskdrill met uit- 1,533 mln ken naar wat er op blz. 14 , 15, 1 ?, 17, 
brachte IHC bedrijven. zondering van de boete voor te late Dit gemiddelde percentage mag in 18 en 1 9 staat, om nog maar met_ te 

Zoals verwacht geeft u dit weer in levering ad f 1,9 mln. Deze boete de huidige marktsituatie, waarbij spreken over het volledige McKin
de voor IHC Gusto meest nega- werd door IHC Gusto gedragen de verliezen op de grote objekten sey rapport. 
tieve zin en dit komt vooral tot ui- daar de te late levering een gevolg variëren van 35 tot 45% van de Het is u ongetwijfeld bekend dat 
ting in de opsomming van de cij- was van het te laat gereedkomen kostprijs niet irreëel worden ge- het McKinsey rapport wel degelijk 
fers over 1973 en 1974. Het zou eer- van de Viking-pi per. noemd. ' mogelijkheden aangeeft om met 
!ijker geweest zijn hierbij te ver- Ook de prognoses op blz. 3 vragen Wat is er namelijk door de Raad vereende krachten de positie op de
melden dat dit negatieve beeld een nadere beschouwing. Graag van Bestuur van IHC Holland ge- markt te herwinnen. en _daarmE:e 

ontstaan is buiten de schuld van hadden wij willen vermijden dat publiceerd: a) dat het winstplan een stuk hoogwaardige mdustne 
IHC Gusto. met daarbij de werkgelegenheid te 
De besluitvorming ten aanzien behouden. 
van IHC Gusto vindt plaats op Hoe uw houding voor het behoud 
grond van de huidige positie en van deze industrie in Nederland en 
verwachtingen omtrent de toe- voor het behoud van de werkgele-
komst, derhalve niet op basis van genheid bij IHC Gusto in het bij

zonder, verklaard moet worden 
tegenover de voorlopige conclu
sies in het McKinsey rapport, is 
niet erg duidelijk. Hierin staat, 
wanneer het gaat om het maken 
van een beleidskeuze, het vol
gende (zie appendix D-12): 
"Het belang van de beleidskeuze 
met betrekking tot gevoelige on
derwerpen (zowel financieel als 
sociaal) is zodanig dat een voor
zichtige afweging van de belang
rijkste consequenties zal moeten 
worden gemaakt. Bij deze over
wegingen zullen zowel de indus
trie als de overheid betrokken die
nen te zijn: de consequenties zijn 
van die orde dat een onafhanke
lijke keuzebepaling onaanvaard
baar is." 
Dat is tenslotte in uw eindconclu
sie van het memorandum aangeeft 
geen aanknopingspunten gevon
den te hebben om van inzicht te 
veranderen was voor de gekozen 
leden van de COR geen verrassing. 
De genoemde COR-leden zijn dan 
ook na de bestudering· van uw 
memorandum Rl-5563 van me
ning hierin geen aanknopingspun
ten te hebben gevonden hun op
vattingen omtrent het aan u uitge
brachte advies te herzien. 


