
... op 2 februari 1977 

De voorzitter meent verheugd te mogen zijn over het gereedko
men van het beleidsplan van de commissie scheepsbouw. Het 
stuk wordt nu door de betrokkenen bestudeerd. 
Over het boorschip (CO 950) wordt de vraag gesteld of er al na
der nieuws is met het oog op een mogelijke verkoop van het 
schip en de daarmee verband houdende noodzakelijke inkoop 

van apparatuur. 
Er is, aldus de voorzitter, geen verandering in de situatie opge
treden. 

De behandeling van het agendapunt herbenoeming commissaris 

begint met een toelichting van de voorzitter van de raad van 
commissarissen, de heer M. J. Keyzer, op twee brieven van deze 

raad aan de COR. 
In de ene worden de bezwaren tegen de herbenoeming van de 
heer De Gooyer ongegrond geacht en wordt het voornemen ge
handhaafd hem te herbenoemen. In de ander wordt het besluit 
vermeld de mogelijkheid te openen het college uit te breiden met 
een commissaris, teneinde zo mogelijk het sociale element bin

nen de raad te versterken. De door de COR voorgestelde candi
daat heeft, aldus de heer Keyzer, met alle commissarissen ge
sproken. 

De gekozen leden zijn blij dat de raad van commissarissen be
reid is het college met een commissaris uit te breiden. Ten aan
zien van de termijn die de COR in acht moet nemen voor haar 
aanbeveling, stelt de voorzitter, dat nu de normale voorgeschre
ven procedure moet worden gevolgd. Over de details hiervan 
ontstaat een discussie. Alvorens tot stemming over een aanbe
veling over te gaan, wordt op verzoek door de heer Keyzer een 
profielschets gegeven voor leden van de raad van commissaris
sen. Voor een internationale onderneming als IHC is van belang: 
breed algemeen inzicht in het ondernemerschap, deskundigheid 
ten aanzien van management en organisatie, financieel-economi
sche deskundigheid, deskundigheid op het gebied van de maat
schappelijke en sociale ontwikkelingen, deskundigheid op inter
nationaal politiek, economisch en financieel terrein. Aan al deze 
kwaliteiten moet in meer of mindere mate worden voldaan. Soms 
kunnen verschillende disciplines in één persoon verenigd zijn, 
soms een deel ervan. Na een schorsing wordt verklaard, dat de 
COR unaniem het besluit heeft genomen tot aanbeveling van de 
heer C. Pater als commissaris voor de ontstane vacature. 

Om de zorgvuldigheid in acht te nemen, wordt vervolgens schrif
telijk gestemd. Aanwezig zijn 21 gekozen leden. Geteld worden 
21 geldig uitgebrachte stemmen. De uitslag is 21 maal de naam 
C. Pater. Deze uitslag zal schriftelijk aan de raad van commissa
rissen worden medegedeeld.

Vervolgens ontstaat er een discussie over de herbenoeming van
de heer De Gooyer. Er dient hierover nu een beslissing te worden
genomen. Na een tweede schorsing wordt namens de gekozen Ie-
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den door de secretaris verklaard, dat, gezien de argumenten van 
de aanwezige commissarissen, de gekozen leden hebben beslo
ten het voorlopige bezwaar in de vorige vergadering gedaan, in te 

trekken en tevens de herbenoeming van de heer C. F. de Gooyer 
te steunen. 

Over de data van de vergaderingen wordt besloten, dat de COR 
zal bijeenkomen op 17 maart, 28 april, 30 juni, 29 september, 

3 november en 15 december. In verband met de schoolvakanties 
zal de datum van 30 juni nog nader worden bekeken. 

Over de te bespreken onderwerpen in 1977 blijkt de volgende 

voorkeur te bestaan: 
marktonderzoek en verkoopactiviteiten 

taak en activiteiten hoofdkantoor 
autokon. 

In verband met de marktafbakening wordt gevraagd in de toe
komst ook aandacht te besteden aan engineering activiteiten. 
Als onderwerpen voor de volgende COR-conferentie zijn gekozen 
- de offshore marktsituatie
- de scheepsbouw in Japan.
De agendacommissie zal voor de uitwerking van een en ander
zorgdragen.

Rondvraag 

- Op een vraag of de raad van bestuur achter het landelijke
werkgeversstandpunt staat betreffende de automatische prijs
compensatie, deelt de voorzitter mede, dat dit vraagstuk geen
onderwerp van gesprek kan zijn in de COR, omdat het deel uit
maakt van de CAO-besprekingen tussen werknemers en werkge
vers.
Een der gekozen leden is het hiermede niet eens. Hij acht een
punt van zo'n algemeen belang zéker in de COR thuis. De voor
zitter zegt het niet juist te vinden te proberen dit soort zaken
langs twee lijnen parallel te behandelen.

- Er wordt geïnformeerd naar de deels commerciële, deels tech

nische problemen rondom de bouw van vier tankers bij IHC
Gusto Staalbouw voor IHC France. De voorzitter meent dat dit in 
eerste instantie een kwestie is voor IHC Gusto Staalbouw en
niet voor de COR. Deze mening wordt niet door iedereen ge

deeld.
Het is een ernstige zaak en bovendien heeft IHC een meerder
heidsbelang in IHC France. Er is te weinig bekend over hoe IHC
France reilt en zeilt. De voorzitter stelt voor de agendacommis

sie te laten uitwerken op welke manier kan worden tegemoet ge
komen aan de wens van de COR over dit onderwerp geïnfor
meerd te worden.

- De vraag over hoe het komt dat IHC voor de tweede keer een
order verloor voor graanelevatoren voor de GEM, terwijl daar toch
70% van in Nederland blijft èn de vraag over de tekenkamerac
tiviteiten van IHC France zullen in de volgende vergadering wor
den behandeld.

- Gevraagd wordt of de raad van bestuur kennis heeft genomen
van artikelen in een paar Amsterdamse kranten, waarin over Ver
schure wordt geschreven. De voorzitter ziet zulke berichtgeving

als een poging om vanuit de regio bepaalde pressie uit te oefe
nen. Iedereen wil nu een mening geven over het beleidsplan.
Vanuit IHC komt deze informatie in elk geval niet. Uit de vergade
ring wordt opgemerkt, dat de kranten het hebben geschreven
naar aanleiding van een rapport aan de Amsterdamse gemeente
raadsleden. Een motie omtrent de situatie in de scheepsbouw is
in de Amsterdamse raad aangenomen. Een der leden vraagt of
IHC Verschure steun krijgt van de raad van bestuur wanneer be
sloten wordt tegendruk te leveren. De voorzitter meent dat afge
wacht moet worden wat de gesprekken over het beleidsplan zul
len opleveren.



- Naar aanleiding van een vraag over de benoeming van de ver

koopdirecteur voor Baggergroot, als opvolger van de heer R.

Smulders, wordt medegedeeld, dat de ondernemingsraden van
IHC Smit en IHC Verschure op gelijke wijze geïnformeerd wor
den, zodra concrete mededelingen beschikbaar zijn.

- Onduidelijk geachte bezettingsoverzichten zullen nader wor

den bekeken om te proberen tot een betere opzet te komen.

- Een der gekozen leden vestigt er de aandacht op, dat een
redactionele opmerking over discipline en inzet in "Het Zeskant"

van januari (laatste pagina) verkeerd is overgekomen, vooral ook 
in vergelijking met hetgeen in hetzelfde nummer in de nieuw
jaarsboodschap van de heer Smit is gezegd als dank aan de me
dewerkers voor hun inzet. 
De voorzitter kan zich zo'n reactie wel enigszins voorstellen, 
maar zou het toch willen relativeren. Overigens verklaart de 
voorzitter te staan achter de aansporingen van de Leiding van 
de werkmaatschappijen die iedereen trachten te overtuigen van 
de noodzaak tot een uiterste krachtsinspanning. 
Kan er een rectificatie worden opgenomen, is de vraag. Een an
der gekozen lid zou graag zien dat de voorzitter zich distantieert 
van dergelijke redactionele opmerkingen. De voorzitter ziet voor 
de raad van bestuur geen redactionele taak, doch dankt de aan
wezigen voor het signaleren ervan. 
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Een der leden meent dat redactionele vrijheden niet mogen wor

den beknot en vraagt zich af of er geen "ingezonden brieven"

rubriek in Het Zeskant kan worden opgenomen. 

De voorzitter De secretaris 

Naschrift van de redactie 

Naar aanleiding van hetgeen hierover blijkens het verslag, in de 
COR vergadering is gezegd, wil de redactie desgevraagd graag 
opmerken, dat zij het betreurt dat de opmerking aan het slot van 
het stukje over de oude arbeidsvoorwaarden in het januari num
mer bij een aantal medewerkers verkeerd is gevallen. Dat heeft 
natuurlijk nooit zo in de bedoeling gelegen. Dit stukje kopij be
hoort tot de zgn. ,,stoppers" - niet actuele kopij - die wordt ge
bruikt als er ruimte in het blad over is. Dat het nu nèt is terecht
gekomen in hetzelfde nummer als waarin de nieuwjaarsbood
schap van de heer Smit is gepubliceerd, is een samenloop van 
omstandigheden, die bij nader inzien wellicht als iets minder ge
lukkig moet worden aangemerkt. 

Redactie 


