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De vergadering van de COR, die op 7 februari j.l. bij IHC Ver
schure werd gehouden, begon met een uitgebreide discussie 
over de verslaggeving van hetgeen in deze vergaderingen wordt 
besproken. De leden zouden de notulen graag wat eerder onder 
ogen krijgen. Over het onderwerp is ook een gesprek gewenst 
tussen de agendacommissie en de voorzitter. De verslaggeving 
dient op drie manieren te geschieden: 
ten eerste: duidelijke notulen over wat er is besproken; 
ten tweede: zo snel mogelijk een kort verslag als eerste bericht

geving naar buiten; 
ten derde: een uitgebreider verslag voor publicatie in het be-

drijfsblad "Het Zeskant".
De vorm waarin dit laatste zou dienen te gebeuren, zal nog 
moeten groeien. De COR heeft duidelijke bezwaren tegen een 
al te vrije nieuwsgaring en redactionele vrijheid. Het Zeskant
verslag kan daarom het beste gebaseerd zijn op de notulen. Het 
dient vóór publicatie de goedkeuring te krijgen van voorzitter en 
secretaris. De publicatie zal dan onder hun verantwoordelijk
heid geschieden. 

Ziektekostenverzekering 
De begeleidingscommissie betreffende Ziektekostenverzekering 
uit de COR ontving over dit onderwerp een nota van de afdeling 
Concern Personeelszaken. Deze nota vormde punt van bespre
king op het Hoofdkantoor. De commissie had waardering voor 
de duidelijkheid van de nota en de erin naar voren gebrachte 
gegevens en cijfers. In de er op volgende discussie kwamen 
de standpunten dichter bij elkaar. 
De commissie herhaalde nogmaals de wens, dat in het advies 
aan de COR de noodzaak wordt gesteld om te komen tot één 
collectieve ziektekostenverzekering voor àlle IHC medewerkers 
die vrijwillig verzekerd zijn. Deelneming dient verplicht te wor
den, behalve voor hen die gewetensbezwaren hebben. Een keu
ze tussen "VZVZ" en "ENZICO" werd nog niet gemaakt, aange
zien een juiste vergelijking van de verzekeringspakketten {nog) 
niet goed mogelijk was. Wèl bestaat er al een duidelijke voor
keur, gezien het aanmerkelijke premievoordeel bij ENZICO. 
Een aantal punten zoals b.v. werkgeversbijdrage in de premie, 
het meeverzekeren van dokters- en medicijnkosten, werden 
nog aangehouden. Concern Personeelszaken zegde toe vóór 
1 maart de bijgewerkte detailgegevens te zullen verschaffen, 
zodat de commissie de COR vóór de vergadering van 4 april 
verslag en advies kan doen. 

Proefvaartregeling 

De Interne Accountantsdienst (IAD) kreeg de opdracht een on
derzoek in te stellen naar de verschillende proefvaartregelingen, 
die bij de daarvoor in aanmerking komende bedrijven worden 
gehanteerd. Naar de mening van de voorzitter was dit onderzoek 
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niet volledig. Met name het afwijken van de toepassingen van 
de diverse regelingen werd niet in het onderzoek betrokken. 
Ook de COR was al tot de conclusie gekomen, dat er verschil
len bestaan tussen wat over proefvaartregelingeo op papier 
staat en wat er in feite gebeurt. De IAD zal daarom een uitge
breider onderzoek doen. De resultaten ervan zullen eerst de 
Commissie voor Proefvaartregelingen worden voorgelegd en dan 
pas in de COR worden behandeld. Besloten werd om tot dan de 
regelingen te laten gelden zoals ze bestaan. 

Onjuiste berichtgeving 

De voorzitter deelde mede, dat er in de rubriek "Beursberich
ten" in De Telegraaf onlangs een bericht stond over IHC, dat
een samenraapsel was van feiten die deels niet en deels wel 
onjuist waren. Omdat hetgeen door genoemde krant gepubli
ceerd werd een totaal verkeerd beeld gaf van de werkelijkheid, 
besloot de raad van bestuur er iets aan te doen. Een uiterst 
zorgvuldig opgesteld persbericht was het gevolg. 
De noteringen IHC aan de Amsterdamse Beurs werden voor 
enige tijd stop gezet. Daarna kreeg de koers een deuk. Later 
trad echter herstel op. Van de kant van de Beurs is naderhand 
medegedeeld, dat men het De Telegraaf kwalijk heeft genomen 
dit verhaal over IHC in de rubriek "Beursberichten" te hebben
gepubliceerd. 
Over het "geval Telegraaf" werd nog enige tijd gediscussieerd.
De COR zou het op prijs stellen te worden ingelicht over wat de 
raad van bestuur in zulke gevallen doet. De voorzitter zegt, dat 
de COR zo goed mogelijk wordt ingelicht, maar dat geen be
paalde beloftes kunnen worden gedaan. Het kan nl. wenselijk 
zijn om plotsklaps zeer snel te reageren! 
Uiteraard vroeg men zich af, wáár zo'n gerucht ontstaat en 
waar de bron ervan is. IHC kan zich dergelijke berichten niet 
permitteren en daarom moet alles worden gedaan om "lekken"

op te sporen. Anders kunnen er bijvoorbeeld dingen in de krant 
komen, waarover de COR-leden geheimhouding is opgelegd! 
Als in zo'n geval dan aan de COR-leden vragen worden gesteld, 
zitten zij in een moeilijk parket. De secretaris stelde dat over , 
bepaalde zaken toch wel de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
in acht moet worden genomen. 

COR conferentie 

Doel van een dergelijke conferentie zou moeten zijn het kweken 
van een betere samenwerking tussen de COR-leden onderling, 
en het diepgaand behandelen van een aantal onderwerpen die 
met de COR als instelling te maken hebben. Hierdoor zou de 
raad van bestuur een beter inzicht kunnen krijgen in bepaalde 
COR problemen, aldus de secretaris. Het wanneer, waar, hoe
lang en hoe van zo'n conferentie zal nog nader worden beke
ken. De agendacommissie werd gemachtigd een en ander uit 
te werken. 

Vijf jaren plannen 

Een der leden wilde graag ingelicht worden over de vijf jaren 
plannen, die er gemaakt zijn en waarmee investeringen zijn ge
moeid. In het afgelopen jaar is er immers een behoorlijke rem 
gezet op de investeringen. Worden deze plannen waar gemaakt? 
De voorzitter antwoordde, dat er naar zal worden gestreefd om 
de noodzakelijke investeringen zo snel mogelijk uit te voeren. 
De rem is het gebrek, of liever gezegd de beperktheid, van de 
middelen. Het was moeilijk om hierover tijdens de vergadering 
gedetailleerde gegevens te verschaffen. 

lnformatienota Gusto / Gusto Staalbouw 

De secretaris sprak er zijn verontrusting over uit, dat de inhoud 
van deze nota om een of andere reden is "uitgelekt". Hierdoor
wist een aantal werknemers in Slikkerveer wat er ging gebeu
ren, terwijl bijvoorbeeld de vakverenigingen nog niet waren in
gelicht. Dit is te betreuren, omdat het gaat over maatregelen, 
die ingrijpen in de belangen van meer dan 200 medewerkers. 
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Bovendien dient de hand te worden gehouden aan de bepalin
gen die de CAO stelt ten aanzien van reorganisaties e.d. 
De voorzitter merkte op dat de raad van bestuur zich natuurlijk 
regelmatig afvraagt of de bestaande situatie de meest econo
mische is en de best mogelijke voor onze onderneming, ook 
vanuit het oogpunt van de werkgelegenheid. Soms zullen er 
maatregelen nodig zijn in het belang van ons voortbestaan. 
Ideeën daarover moeten aan alle kanten bekeken worden. Dit 
betekent dat méér mensen er kennis van moeten kunnen ne
men. Dit betekent óók dat er dan meer risico bestaat op "uit
lekken". De secretaris was van mening dat als de raad van be
stuur iets .overweegt, daar niets op tegen is, maar de CAO 
schrijft de procedures keihard voor en aan die CAO moeten wij 
ons houden. De heer Schuil merkte op dat het onderwerp al
leen in kleine kring was besproken. Toen een en ander uitlekte 
is door de raad van bestuur besloten om er grotere bekendheid 
aan te geven. Dat in zulke gevallen wel eens van de geijkte 
paden moet worden afgeweken, ligt voor de hand. De heer 
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Schuil vindt dat het betreffende CAO-artikel in dit geval hele
maal niet van toepassing is. Enkele COR-leden stellen dat zij er 
begrip voor op kunnen brengen dat de directie de inhoud van 
de nota bekend maakte aan de ondernemingsraden toen er ge
ruchten waren en de zaak dreigde 

"
uit te lekken". 

Opvallend is overigens wel dat van een dergelijk soort berichten
altijd de negatieve kanten uitlekken en niet de positieve kanten! 

Uitzend- en detacheringsregeling 

Er werd gevraagd hoe het staat met de uitzend- en detache
ringsregeling. Deze zou immers eind vorig jaar van kracht wor
den. De voorzitter antwoordde, dat op de lijst van onderwerpen, 
die onderzocht moeten worden dit onderwerp niet bovenaan 
staat. Het is dus nog niet in behandeling genomen. 

De COR komt opnieuw bijeen begin april bij Smit & Bolnes in 
Zierikzee. 

De voorzitter De secretaris 

Ontmoeting met het IJwater 

lraqi Ports Administration in Basrah opdrachten verstrekt voor 
de levering van in totaal zes sleepzuigers. Twee met een laad
ruiminhoud van 4500 m3 en vier met een laadruiminhoud van 
elk 3000 m3

• Van de vier 3000 m3 schepen werd de eerste, de 
Almerbid op 21 april j.l. bij IHC Verschure te water gelaten. 
De directeur generaal van de haven van Basrah, Sayed Abdul 
AI-Saadi, onder wiens beheer de zuiger komt te werken, gaf 
door het doorsnijden van een lint het sein dat het schip zijn 
element kon gaan opzoeken. Rustig en beheerst gleed het de 
helling af, nagestaard door een klein gezelschap genodigden, 
belangstellenden en de weinige werkers, die zich op het tijd
stip van de tewaterlating - half vijf in de namiddag - nog op 
het werfterrein bevonden. 
Ooggetuigen waren onder andere de chargé d'affaires voor Irak 
in Nederland, de heer AI-Kadhi, onze president-directeur, de 
heer D. Smit, het hoofd van de Bagger Divisie, de heer Ir. D. 
Boterenbrood en de werfdirecteur, de heer G. Fluit met enkele 
leden van zijn staf. 
Met het uitspreken van wederzijdse gelukwensen, het uitwisse
len van cadeaus en een oproep tot bestendiging en verdere uit
bouw van de hechte Irakees-Nederlandse samenwerking, die 
thans op ons gebied bestaat, werd deze informele tewaterlating 
besloten. 




