
.... .. op 22 juli 1976 

Op verzoek van de gekozen leden is deze vergadering bijeen

geroepen ter bespreking van de onderhandelingen met de vak

verenigingen over het sociaal plan (Smit & Bolnes) en de bete

kenis ervan voor het IHC-concern. 

De gekozen leden hebben hun twijfels of het sociaal plan Smit 

& Bolnes de toets kan doorstaan met de sociale plannen van 

andere scheepsbouwbedrijven. Zij hebben indertijd gesteld een 

,,goed" sociaal plan te willen. 

De heer Boterenbrood is van mening dat het IHC voorstel als 

een "goed" plan kan worden aangemerkt. Het bestaat uit drie 

onderdelen: hulp bij de gevolgen van overplaatsing binnen de 

IHC (verhuizen, om- en bijscholing, etc.); hulp om de overgang 

naar een andere werkgever gemakkelijker te doen verlopen; 

aanvullingen op de wettelijke voorzieningen. Een sociaal plan 

zal gekenmerkt dienen te zijn door aanvullingen. De oneven

redig zware lasten van de werkeloosheid kunnen door de onder

neming alleen niet worden gedragen. 

Ten aanzien van de oudere werknemer conformeert de raad van 

bestuur zich aan de in de wettelijke regelingen weergegeven 

opvattingen, waarbij de leeftijdgrens van 57½ jaar wordt aange

houden voor het doen doorgaan, tot de pensioengerechtigde 

leeftijd, van de werkloosheidsuitkering. Nu is door de vakver

enigingen gevraagd in het kader van het sociaal plan deze leef

tijd te verlagen tot 55 jaar. Dit zou bij Smit & Bolnes de kosten 

van het sociaal plan bijna doen verdubbelen. 

Een der gekozen leden meent dat zowel werkgever als werk

nemer moeten vooruitlopen op de gevolgen van maatschappij-ont

wikkelingen. Ook mensen in de leeftijdsgroepen van 40 - 50 jaar 

komen tegenwoordig niet meer aan het werk en het is toch de 

werkgever die deze grens bepaalt. 

Uitvoerig wordt over dit onderwerp gediscussieerd. Enkele ge

kozen leden zijn van mening dat bij andere scheepsbouwbedrij

ven en in de chemische industrie inzake een sociaal plan wèl de 

leeftijdsgrens van 55 jaar geldt. 
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Het is de heer Boterenbrood bekend, dat bij één scheepsbouw

concern dat inderdaad het geval is. De raad van bestuur is 

tégen deze onderbreking van wat algemeen gebruikelijk is. Voor 

IHC zou iets dergelijks een onevenredig hoge kostenverhoging 

betekenen, die het concern in de huidige omstandigheden niet 

kan dragen. De discussies blijven zich rond dit onderwerp con

centreren, waarbij de standpunten niet nader tot elkaar komen. 

Na schorsing van de beraadslagingen leest de secretaris van de 

COR namens de gekozen leden de volgende verklaring voor: 

,,De gekozen COR-leden van IHC Holland spreken hun veront

waardiging erover uit, dat gezien de verklaring afgelegd in de 

vergadering van 23 juni 1976, er een niet welwillende houding is 

aangenomen door de raad van bestuur met de vakverenigingen 

over het sociaal plan Smit & Bolnes. 

In het bijzonder achten wij het onaanvaardbaar dat het thans 

voorliggende sociaal plan niet gelijkwaardig of beter is dan de 

bij de grote collega scheepwerven overeengekomen regelingen." 

De voorzitter neemt de verklaring in ontvangst, doch merkt op, 

dat niet wil zeggen dat de raad van bestuur met de inhoud ervan 

accoord gaat. Om er een reactie op te geven wordt nogmaals tot 

schorsing overgegaan. Hierna leest de voorzitter de volgende 

verklaring voor: 
"De raad van bestuur verwerpt het verwijt, haar gemaakt door de 

gekozen leden van de COR, dat er een niet welwillende houding 

is aangenomen in het overleg met de vakverenigingen over het 

sociaal plan Smit & Bolnes. 

De onderhandelingen tussen vakverenigingen en raad van be

stuur zijn in goede sfeer verlopen. Er is door de raad van bestuur 

op verschillende belangrijke punten tegemoet gekomen aan de 

wensen van de vakverenigingen. 

Wat betreft vergelijking met andere sociale plannen heeft de 

raad van bestuur een eigen verantwoordelijkheid, vooral ten 

aanzien van die elementen uit andere regelingen, die de finan

ciële draagkracht van de onderneming te boven gaan." 

Vervolgens wordt de vergadering door de voorzitter gesloten. 

De voorzitter De secretaris 

"Apollo" uit Nieuw Lekkerland zorgde 

voor de vrolijke noot 

,,MACAPA" 
Medio verleden jaar ontvingen wij van " 
Janeiro kort na elkaar de opdracht voor de 
zuigers, elk met een laadruiminhoud van -
schip, de Macapá, is op 27 augustus bij 1 
te water gelaten. 
De doopplechtigheid werd verricht door 
valho Markus, echtgenote van dr A. 0. 
,,Portobras". 
Het 106,60 meter lange en 18,30 meter br; 
zien van twee zuigbuizen, waarmee tot o " 
meter kan worden gebaggerd. Tot de uitge 
tuur behoren een bakkenlaadinstallatie e 
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