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De vergadering wordt gehouden 
in aanwezigheid van de commissa
rissen, de heren M. J. Keyzer, H. G. 
Buiter en C. Pater en- gedeeltelijk 
- in aanwezigheid van de heer
Stikker in zijn functie van ge
spreksleider van Werfgroep I en de
heer Langman in zijn functie van
gespreksleider met betrekking tot
de samenbundeling in de offshore.
Ten aanzien van de orderporte
feuille wordt medegedeeld, dat er,
met uitzondering van een paar
kleine opdrachten zoals de em
mermolens voor Polen en engi
neeringsopdrachten voor de bag
ger, weinig veranderd is. Er zijn
een paar opdrachten waarvan
wordt gehoopt, dat ze in de ko
mende maanden definitief zullen
worden. De moeilijke situatie
wordt niet alleen veroorzaakt door
de heftige concurrentiestrijd,
maar ook door de invloed van
steeds verder gaande bescher
mende maatregelen van verschil
lende landen, waarbij dan weer al
lerlei bijzondere financieringen
een grote rol spelen.
Uit de vergadering komt de vraag,
of er geen mogelijkheden zijn voor
IHC om componenten voor bag
germateriaal te leveren als com
pensatie voor de F-16 order. Er zijn
pogingen in die richting gedaan,
maar de aard en het product van
ons bedrijf lenen zich hier niet zo
goed voor. De vraagsteller meent
wegen te kennen waarlangs toch
succes zou kunnen worden ge
boekt en vraagt toestemming
zulks te mogen proberen.
Ten aanzien van de gang van zaken
rond het project "Petrobaltic" valt
nog weinig nieuws te melden. In 
Polen zal eerst een keus worden 
gemaakt op basis van techniek en 
dan pas op basis van prijs. Wan
neer de keuze wat betreft techniek 
op IHC (Gusto) zou vallen, zal de 
overheid financieel moeten bij
springen en eisen dat de bouw op 
een van de grotere bouwplaatsen 
geschiedt, waarbij IHC dan zal 
kunnen toeleveren, Er wordt ont
kend dat er over dit project een 
"strijd op leven en dood" zou zijn
tussen IHC en RSV. 

Over de het onderwerp Positie 
IHC Holland wil de raad van be
stuur graag reageren op de "13
punten' - verklaring van de geko
zen leden, zoals naar voren ge
bracht in de COR-vergadering van 
23 juni jl. (Zie Zeskrant, no 7, pag. 
8) Voor de volledige tekst van deze
reactie zie elders op deze pagina's.
De secretaris deelt desgevraagd
mede, dat deze reactie nog bij de 
leden in studie is. Een antwoord
volgt.
Nadat de heren Stikker en Lang
man in de vergadering zijn geko
men, geeft eerstgenoemde in zijn
functie van gespreksleider van
werfgroepering I een algemene
uiteenzetting.
De heer Stikker geeft een toelich
ting op hetgeen in het persbericht
van de Beleidscommissie van 10
augustus jl. is medegedeeld. (De
tekst van dit persbericht is elders
op deze pagina's gepubliceerd)
Vervolgens vraagt de voorzitter of
naar aanleiding hiervan bij de
COR nog vragen zijn. Er wordt ge
vraagd om een korte schorsing.
Hierna leggen de gekozen leden de
heren Stikker en Landman een
aantal vragen voor met betrekking
tot het waarom van de indeling van
IHC Gusto in werfgroepering I, de
mogelijkheden om naast offshore
ook andere activiteiten te be
drijven, de winstcapaciteit, de
productiekosten, de outilage van
IHC Gusto en het alternatief II uit
het McKinsey-rapport (een bunde
ling van offshore-bedrijven). Een
greep uit de antwoorden:

. . .  omdat er een marktafbakening 
moet bestaan tussen de groeperin
gen zijn nevenactiviteiten uit het 
verleden uitgesloten; alle werven 
in de 5 groepen worden hiermee 
geconfronteerd; 
. . .  wanneer IHC Gusto in werf
groep III zou komen, zou dat ge
zien de marktafbakening beteke
nen, dat IHC Gusto in de toekomst 
een baggerbouwer zou zijn met als 
consequentie dat ten gevolge van 
de marktsituatie in werfgroep III 
een grotere reductie zou moeten 
plaatsvinden, waarmee het pro-

bleem zou zijn verlegd; 
. . .  de methodiek die de Beleids
commissie hanteert moet leiden 
naar reductie van capaciteit en dat 
doet veel pijn op veel plaatsen, 
maar wanneer een grote werf open 
blijft die in wezen had moeten slui
ten, dan zullen daarvoor in de 
plaats een paar andere moeten 
sluiten; 
. . .  contacten met ondernemings
raden zijn niet in het overlegsche
ma van het Beleidsplan opgeno
men, omdat ondernemingsraden 
interne overlegorganen zijn, maar 
wanneer de gespreksleider wordt 
uitgenodigd zal hij graag bereid 
zijn te komen; 
. . .  de uitspraak dat IHC Gusto 
geen geschikte outillage heeft, is 
een relatieve afweging; de VDSM 
komt er wat betreft ligging, hijsca
paciteit e.d. gewoon het beste uit; 
. . .  het is beter om een deel van de 
beschikbare gelden van de over
heid te gebruiken om mensen om 
te scholen en sociaal op te vangen 
en het restant gezond te maken, 
dan door te gaan met het nemen 
van verliezen en deelnemen in 
deze verliezen tot er helemaal geen 
geld meer is. 
Tijdens de rondvraag komt de 
wens naar voren een paar data vast 
te stellen waarop eventueel extra 
vergaderingen kunnen worden 
gehouden. Afgesproken wordt 8 
en 16 september. De vergaderda
tum van 29 september blijft ge
woon staan. 

De plv. voorzitter De secretaris 
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Wat u moet weten 
over ... 
Het pensioenfonds IHC Holland 

De deelnemers van het Pensioenfonds IHC Holland hebben onlangs 
een opgave van hun pensioenrechten ontvangen. De wijze van presen
tatie is dit jaar enigszins anders dan in voorgaande jaren. We hebben 
namelijk voor de oudere deelnemers het totaal bij het IHC-fonds te 
bereiken pensioen en het totaal bij het bedrijfspensioenfonds te berei
ken pensioen ieder apart gepubliceerd. In voorgaande jaren gaven wij 
voor deze deelnemers het totaal van beide pensioenen in één bedrag. 
Verder hebben wij voor de oudere zowel als voor de jongere deelne
mers voor 't eerst de tot 1 januari 1977 opgebouwde pensioenrechten 
vermeld. 
Eén en ander heeft bij een aantal deelnemers de misvatting doen ont
staan als zouden hun pensioenrechten ten opzichte van voorgaande 
jaren zijn afgenomen. 
Een kleine toelichting lijkt ons daarom wel gewenst. 
Voor een goed begrip van de wijze waarop de IHC-pensioenen worden 
berekend moeten we eerst onderscheid maken tussen: 
A. de deelnemers die vóór 1 januari 1927 zijn geboren en op 31 decem
ber 1971 reeds deelnemer aan het IHC-fonds waren.
B. de deelnemers die op of na 1 januari 1927 zijn geboren en/of na 31
december 1971 deelnemer aan het IHC-fonds zijn geworden.

ad A. Voor deze zogenaamde oudere deelnemers bouwt het IHC-fonds 
een pensioen op gebaseerd op hun gehele salaris, onder aftrek van de 
pensioenafspraken die in het betreffende jaar bij het bedrijfspensioen
fonds worden verkregen. 
Ter illustratie volgt hier de pensioenberekening voor een deelnemer 
die op 1 januari 1921 is geboren en in 1976 een salaris had van .f 42.237,
en in 1977 van .f 46.700,-. 

inge- in- in 
kocht koop te pen-

tot in kopen sioen 
sala- fran- grond- boek- boek- op op 
ris chise slag jaar jaar 1.1.86 1.1.86 

'76 
totaal 42.237 11.237 31.000 4.000 930 9.300 13.300 
BPF 41.088 19.024 22.064 1.600 660 6.600 8.200 

IHC-fonds 
2.400 270 2.700 5.100 

'77 
totaal 46.700 11.997 34.703 4.930 1.041 9.370 14.300 
BPF 46.655 21.050 25.605 2.260 854 7.690 9.950 

IHC-fonds 2.670 187 1.680 4.350 

De pensioenbrief van deze deelnemer vermeldde in 1976 alleen een 
totaal te bereiken pensioen op 65 jaar van .f 13.300,-, terwijl de opgave 
thans luidt: te bereiken IHC-pensioen .

f 

4.350,-; opgebouwd IHC
pensioen f 2.270,-; te bereiken BPF-pensioen f 9.950,-; opgebouwd 
BPF-pensioen f 2.260,-. 

ad B. Voor de jongere deelnemers wordt in het IHC-fonds een pensioen 
opgebouwd dat gebaseerd is op het salarisdeel boven het BPF
maximum. Het maximum-salaris dat het bedrijfspensioenfonds voor 
de berekening van zijn pensioen in aanmerking neemt wordt in het 
algemeen jaarlijks verhoogd met het percentage van de loonronden die 
in het betreffende jaar hebben plaatsgevonden. Per 1 januari 1977 werd 
dit maximum echter incidenteel verhoogd met extra f 3.200,-. In 1976 
bedroeg het BPF-maximum .f 41.088,- en in 1977 f 46.655,-. 
Hierdoor is het salarisdeel waarover het IHC-fonds zijn pensioen bere
kent voor een aantal deelnemers in 1977 kleiner dan in 1976 en daarmee 
kan ook het totale IHC-pensioen dalen. 
Als voorbeeld een deelnemer, geboren 1 januari 1931, die in 1976 
f 45.088,- verdiende en in 1977 f 49.655,-: 

inge- in-
kocht koop in te pen-

tot in kopen sioen 
sala- fran- grond- boek- boek- tot op 
ris chise slag jaar jaar 1.1.96 1.1.96 

'76 45.088 41.088 4.000 500 80 2.000 2.500 
'77 49.655 46.655 3.000 580 60 1.440 2.020 

Het reeds in het fonds ingekochte pensioen kan nooit verminderen, 
maar wel in de toekomst nog te verkrijgen pensioen. Ieder jaar wordt 
namelijk l 1/2%, 2% of 3% van de grondslag in het betreffende jaar 
opgebouwd; l 1/2.% van 25 t/m 34 jaar, 2% van 35 t/m 54 jaar en 3% van 55 
t/m 64 jaar. 

Tenslotte kunnen we nog opmerken dat in ons voorbeeld het totale 
BPF-pensioen in 1977 aanmerkelijk zal stijgen door de extra verhoging 
van het maximum salaris met f 3.200,-. Hiervan zult u echter pas in het 
najaar van 1978 een opgave van het BPF ontvangen. 


