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Ten aanzien van de orderportefeuille en de veranderingen die 
daarin hebben plaatsgevonden, wordt het volgende medege
deeld: eind 1976 werd het contract voor twee zuigers voor Co
bla getekend. Oók definitief werden de opdrachten voor drie 
"IHC Beaver 8000" zuigers; een zelfvarende cutterzuiger voor 
Belgische en een sleepzuiger voor Nederlandse rekening. Er 
lopen nog een aantal serieuze projecten. De onderhandelingen 
ervoor zijn hard en tijdrovend. 
Bovendien worden steeds scherpere eisen gesteld. De markt in 
baggermaterieel biedt nog wel mogelijkheden. De uiterst zor
gelijke situatie in de offshoremarkt is ongewijzigd en een ople
ving wordt voorlopig niet verwacht. 
Een der gekozen leden van IHC Gusto meent hieruit te mogen 
opmaken, dat IHC Gusto een zorgenkind zal blijven. Wanneer 
wordt er werk aan deze werf toegewezen. Kinderdijk zit prak
tisch vol en er wordt al uitbesteed. De Raad van Bestuur wordt 
op korte termijn om toezeggingen gevraagd. De voorzitter ant
woordt, dat er inderdaad sprake is van enige achterstand bij de 
bezetting van IHC Gusto. Hij verzekert dat IHC Gusto alle aan
dacht heeft en bij de eerstvolgende order aan de beurt zal ko
men. Ten aanzien van het uitbesteden van IHC Smit werk wordt 
nog opgemerkt, dat de opdrachten op een erge korte levertijd 
worden aangenomen. Uitbesteden is dan niet te vermijden, maar 
tot nu toe geschiedt dit uitbesteden binnen de IHC. Het streven 
is, dit te blijven doen zoveel als maar mogelijk is. Alleen de Raad 
van Bestuur verdeelt de grote opdrachten, niet de werkmaat
schappijen zelf. 

Bij de ingekomen stukken is een brief van IHC De Klop over de 
benoeming van de heer K. J. Redelijkheid als lid van de com
missie ziektekosten-verzekering; en een van de Bedrijfscom
missie waarin het COR-reglement wordt goedgekeurd. Beiden 
worden voor kennisgeving aangenomen. 

Over de situatie in de scheepsbouw deelt de voorzitter mede, 
dat na de vergadering van de beleidscommissie van gisteravond 
de achterban zou worden ingelicht. 
Er moet een capaciteitsvermindering komen. Alleen, hóe moet 
dit gebeuren en hóe moeten de gevolgen worden opgevangen. 
Het is een gevoelig onderwerp. Gedacht wordt nog steeds aan 
wervengroeperingen met gespreksleiders. Binnen deze groepe
ringen zullen dan de besprekingen over een noodzakelijke ca
paciteitsreductie worden gehouden. De voorzitter meent, dat als 
dit alles lang gaat duren een aantal bedrijven ongetwijfeld in 
moeilijkheden zal komen en dan om financiële redenen hun 
capaciteit zal moeten verminderen. Uit de vergadering wordt 
opgemerkt, dat niet de indruk bestaat dat de werknemers zitten 
te wachten op een verlossend woord van de beleidscommissie. 
Belangrijker is hoe zo'n capaciteitsvermindering in de bedrijven 
gerealiseerd zal moeten worden. 
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De onderneming, aldus de voorzitter, moet weten op welke 
steun gerekend kan worden. Hoeveel en op welke basis. IHC 
is geen voorstander van subsidieverlening per order. Er zouden 
normen moeten komen voor de hele bedrijfstak, b.v. gerelateerd 
aan manuren of contractprijs. De vergadering meent, dat de 
overheid beter geïnformeerd moet zijn voordat er steun wordt 
verleend en dat de controle erop doeltreffend moet zijn. Vanuit 
de vergadering wordt geïnformeerd naar de voortgang van de 
gesprekken over de te vormen offshorecombinatie en of de 
beleidscommissie hierbij betrokken is. De voorzitter antwoordt, 
dat deze gesprekken verder zijn dan en losstaan van die van 
de beleidscommissie. Er wordt wél aan deze commissie gerap
porteerd. 
Er ontstaat een discussie over de situatie in "het westen" en 
die in Japan. De verticale binding in het bedrijfsleven in Japan: 
alles in één, ook de banken, is een constructie waarvan de 
realisering jaren heeft geduurd. Het is een homogene, een soort 
familiestructuur, die in "het westen" niet goed mogelijk is. Het 
,,westen" kent bepaalde verworvenheden, die in Japan niet be
staan. Daarom moeten voor Europa Europese oplossingen wor
den gevonden. In de tijd van hoogconjunctuur zijn onvoldoende 
voorzorgmaatregelen getroffen. IHC is een van de weinige con
centraties die tijdig, in navolging van het rapport Keyzer, tot 
stand zijn gekomen. In een crisissituatie is het treffen van maat
regelen veel moeilijker en het komt harder aan. 
De voorzitter waagt het te veronderstellen, dat IHC er niet het 
slechtste voorstaat. De markt is kleiner geworden, dat is zeker. 
Wij moeten zien ons aandeel daarin te behouden. Hopenlijk zal 
de beleidscommissie erin slagen om dat wat niet gehandhaafd 
kan blijven op een zo goed mogelijke wijze te reduceren. 

Over het agendapunt herbenoeming commissaris is in de vorige 
vergadering door de gekozen leden gesteld, dat zij bezwaar 
hebben tegen de herbenoeming van de heer De Gooyer. 
De voorzitter van de raad van commissarissen, de heer M. J. 
Keyzer, zegt dat de leden van de raad van commissarissen zich 
verwonderd tonen, vooral over de redenen die tegen de herbe
noeming worden aangevoerd. Deze redenen gaan niet op. De 
heer De Gooyer zal na zijn aftreden als president van HOLEC 
over veel meer tijd beschikken. Hij kent de problemen van de 
kapitaalgoederen-industrie en hij kent de buitenlandse markt. 
Daarnaast is hij op de hoogte van allerlei andere zaken. Als hij 
niet wordt herbenoemd zou dit voor IHC een verlies zijn. De 
heer De Gooyer kan alle steun en medewerking verlenen die 
voor een goed functioneren van de raad van commissarissen 
nodig is. Hij is daarom weloverwogen voor herbenoeming voor
gedragen. De secretaris zegt namens de gekozen leden, dat 
aan dit weloverwogen niet wordt getwijfeld, maar gezien de 
moeilijkheden bij HOLEC zal de heer De Gooyer, ook als com
missaris daaraan zoveel tijd dienen te geven, dat aan een 100¾ 
inzet voor IHC moet worden getwijfeld. Daarom zal de COR zelf 
een candidaat voorstellen. Een ander lid zegt dat de capacitei
ten van de betrokkene niet in het geding zijn. De gekozen le
den willen gewoon proberen hun invloed binnen de raad van 
commissarissen te vergroten met een commissaris van hun 
kant. 
De heer H. G. Buiter, commissaris, merkt op, dat twee zaken 
niet door elkaar gehaald moeten worden. 
Ten eerste: wanneer de COR in de samenstelling van de raad 
van commissarissen graag een accentverlegging wil zien, omdat 
gevonden wordt dat een bepaalde discipline onvoldoende ver
tegenwoordigd is, dan is het doen van een voorstel daartoe al
tijd mogelijk, maar het staat los van de herbenoeming van de 
heer De Gooyer. 
Ten tweede: vanuit de kapitaalgoederen-industrie heeft de heer 
De Gooyer een specifieke inbreng in het college en de raad van 
commissarissen wil hem daarom in dit college houden. De ver
andering in positie ten opzichte van HOLEC doet daar niets aan 
af. De bezwaren van de COR zijn niet hard te maken. Wil de 



COR over het eerstgenoemde - uitbreiding van het college -
praten dan is de raad van commissarissen daartoe in beginsel 
bereid. 
Besloten wordt vervolgens tot schorsing van de vergadering. 
Na de schorsing wordt door de heer Keyzer het volgende ver
klaard: 
- de raad van commissarissen stelt de heer De Gooyer als

commissarissaris van IHC te willen handhaven in het belang
van de onderneming;

- de raad van commissarissen neemt de verantwoordelijkheid
op zich om serieus te bezien of een commissaris, als door
de delegatie van de COR aangeduid, in het college kan wor
den opgenomen;

- de raad van commissarissen staat open om het COR voor
stel op positieve wijze te benaderen en zij zal de betrokkene
uitnodigen voor een nader gesprek;

"
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- het is de verantwoordelijkheid van de COR wanneer de, in
de op 8 december 1976 gehouden vergadering, afgelegde

verklaring over de heer De Gooyer gehandhaafd blijft.

Er wordt besloten om de vergadering te verdagen tot 2 februari 
a.s. Opnieuw zal dan de commissarisbenoeming aan de orde 
komen, alsmede de resterende, nog niet behandelde agenda
punten. 

De voorzitter De secretaris 

Correctie op het verslag zoals dat in het vorige nummer werd 
gepubliceerd over de COR vergadering op 8 december 1976: 
1e kolom, 19e regel van onderen, te lezen: ,,Dat houdt in, dat 
wanneer er rentewinst werd gemaakt ... " 


