
In dit nummer 
wordt verder ingegaan op de 

problemen in ons concern m.b.t. 
IHC Gusto ... is ruimte 

opengehouden om het verslag 
van de extra COR-vergadering te 

publiceren . . .  besteden wij 
aandacht aan de eerste van de 

vier grote Gulf Cobla zuigers en 
aan de eerste IHC 

Omnitrail. .. wordt informatie 
verstrekt over nieuwe 
pensioengrondslagen 

... vermelden wij een reactie op 
het artikel over de 

wonderkachel. .. zijn hier en daar 
als krenten in de pap wat korte 
berichten opgenomen ... geven 

de verschillende 
werkmaatschappijen het eigen, 

regionale nieuws. 

Een kennismaking 
zie pagina 4 

Nummer is belangrijk 
Wij beschouwen u niet als een 
nummer, maar het nummer dat 
linksboven op het adresbandje 
staat, waarin u Zeskrant krijgt toe
gezonden, is toch van groot belang 
wanneer u ons een 
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Toonbeeld v n ingehouden kracht 

Waar het om gaat 
Beleidscommissie aanvaardde hoofdIUnen 
herstructurering werf groepering I 
Door de Beleidscommissie 
Scheepsbouw werd op 10 augus
tus het volgende persbericht uit
gegeven. 
In de vergadering van 1 augustus 
jl. heeft de Beleidscommissie 
Scheepsbouw de hoofdlijnen aan
vaard van het herstructurerings
plan voor werfgroepering 1, om
vattende de werven NDSM te Am
sterdam, VDSM te Rozenburg, 
VMIJ te IJsselmonde, RDM te 
Rotterdam, P. Smit te Rotterdam, 
IHC-Gusto te Schiedam, WF te 
Schiedam en KMS te Vlissingen. 
Het plan zal thans nader moeten 

worden uitgewerkt en verdere 
voorstellen zullen moeten worden 
gedaan ten aanzien van: 
- produktiepakket en taakverde
ling tussen de betrokken werven
- noodzakelijke investeringen en
desinvesteringen
- produktiecapaciteit van de
groep en aantal personeelsleden 
- mogelijke efficiëncy
verbetering ten opzichte van de 
bestaande situatie 
- sociale en werkgelegenheidsas
pecten
- tijdschema met betrekking tot
de realisatie van het plan. 

De hoofdlijnen omvatten een in
krimping van de scheepsnieuw
bouwcapaciteit van de betrok
ken werfgroepering ten opzichte 
van eind 1975 met ca. 40%. 
Hierbij zal de grote scheepsbouw 
(inclusief de grote "offshore")
worden geconcentreerd bij 
NDSM en VDSM in geredu
ceerde bezetting. 
De helling van de RDM zal voor 
de bouw van schepen buiten ge
bruik worden gesteld. De RDM 
zal echter wel als toeleverings-

lees verder pagina 2/3 

Toen wij informeerden, hoe de 
proefdraaiende cutterzuiger 
Jebel-Al'i-Bay bereikt kon worden, 
was het antwoord: ,,doorrijden op 
de Maasvlakte tot het einde, daar 
waar de elektrische centrale staat 
en de konijntjes rondhuppelen". 
Daarmee is dit nieuwe stuk Neder
land goed gekarakteriseerd. Deels 
bruist het van nieuwe activiteiten
ertsoverslag e.d. - deels ligt het 
opgespoten land er nog maagde
lijk bij, wachtend op de dingen die 
- misschien - komen zullen. De
konijntjes wachten intussen niet
af ...
In een van de havenkommen in dit
gebied koos deJebel-Ali-Bay posi
tie om gedurende enige tijd aan de
tand te worden gevoeld. Het werd
een toonbeeld van ingehouden
kracht. Straks, in de bikkelharde
grond in Dubai, zal deze grote cut
terzuiger alle 10400 paardekrach
ten aan geïnstalleerd vermogen
nodig hebben. Met z'n vieren zul
len ze worden ingezet bij de aanleg
van een nieuwe haven en een in
dustriecomplex bij Mina Jebel
Ali:de Jebel Ali Bay, de Jumeira
Bay, de Maktoum Bay en de Za
beel Bay. Zowel wij als bouwers als
de klant Gulf Cobla Dredging zijn
vol vertrouwen, dat het zal gaan.
Het zijn robuuste knapen , deze
zuigers. De pontons meten 68 x 16.
50 x 5,25 meter. Het vermogen op
de cutter bedraagt 2000 pk, terwijl
de onderwaterpomp op de ladder
en de pomp in het ponton respec
tievelijk 1800 pk en 5100 pk voor
hun rekening nemen. De bagger
diepte bedraagt 20 meter. Om ook
in ondieper water onder de juiste
hoek te kunnen baggeren, kan de
ladder draaien om een hoog lad
derpunt. In deze stand werd door
de Jebel Ali Bay in Europoort
proefgebaggerd. Voor de toe
schouwers een imposant gezicht.
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bedrijf en kleine offshore
bouwplaats worden gehandhaafd. 
IHC Gusto zal als bouwplaats 
worden opgeheven. 
Bij P. Smit zal de afdeling. 
scheepsnieuwbouw niet worden 
voortgezet. VMIJ (Verolme Ma
chinefabrieken IJsselmonde) 
blijft in gereduceerde bezetting 
gehandhaafd als toeleveringsbe
drijf voor de scheepsbouw. Bij WF 
(Wilton-Fijenoord) en KMS (Kon. 
Mij. De Schelde) leidt het marine
bouwprogramma niet tot reductie 
van de bezetting. 
Ten aanzien van het aantal ar
beidsplaatsen per eind 1975 bete
kent dit-exclusiefWF en KMS-in 
totaal een teruggang van 7. 717 naar 
ca. 4.150 en ten opzichte van het 
aantal arbeidsplaatsen per medio 
1977 een teruggang van 6.730 naar 
ca. 4.150. 
Nadat het plan in tweede fase is 
uitgewerkt en besproken in de Be
leidscommissie Scheepsbouw zal 
een definitief advies aan de be
trokken ministers worden uitge
bracht. 
Bijzondere aandacht zal worden 
besteed aan het opvangen van de 
sociale gevolgen in overeenstem
ming met de voorstellen neerge
legd in hoofdstuk 4 van het be
leidsplan van de Belcidskommis
sie Scheepsbouw, gedateerd ja
nuari 1977. 
Daardoor zal het aantal gedwon
gen ontslagen beperkt kunnen 
worden in verband met een sa
menstel van maatregelen ten aan
zien van ingeleenden, omscholing 
en overplaatsingen. 

Nummer 7 
nog voorradig 

In nummer 7 van ons Zeskrant 
werd onder de titel "Waar het om 
gaat" achtergrondinformatie ver
strekt over de positie van IHC Hol
land in deze voor de scheeps- en 
offshorebouw moeilijke tijden. 
Ook op deze bladzijden wordt er 
aandacht aan besteed. Wie in dit 
verband nog eens wil lezen, wat er 
toen is gepubliceerd kan, wanneer 
dit nummer niet meer in z'n bezit 
is, bij ons een exemplaar van het 
iulinummer opvragen. 
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Raad van bestuur 
reageert op verklaring COR 
In het verslag over de 
COR-vergadering van 23 
juni jl. - zie Zeskrant, 
nummer 7, juli 1977, blz. 
8- werd de verklaring
gepubliceerd van de ge
kozen leden van de COR
aan de raad van bestuur.
In de COR-vergadering
van 19 augustus jl. werd
het antwoord hierop van
de raad van bestuur aan
de orde gesteld. De ver
klaring van de gekozen
leden van de COR werd
toen in zijn geheel gepu
bliceerd, hieronder volgt
- eveneens in zijn geheel
- het antwoord van de
raad van bestuur.

1. Inleiding

Het advies van de gekozen leden 
van de COR naar aanleiding van de 
beleidsnota van de Raad van Be
stuur van 8 juni 1977 omvat een 
stellingname, die kan worden sa
mengevat in een viertal hoofdza
ken: 
l. de versmalling van de basis van
IHC Holland door de beëindiging 
van de produktie-activiteiten op 
offshore gebied; 
2. de onmogelijkheid tot het voort
zetten van offshore engineering
zonder daaraan gekoppelde
produktie-activiteiten;
3. de toekomstige marktverwach
tingen voor de bouw van offshore
materieel en de samenwerkings
mogelijkheden zoals genoemd in
het McKinsey-rapport;
4. de aanwezige financiële reser
ves binnen IHC Holland, welke 
verder benut zouden kunnen wor
den om de marktpositie, opge
bouwd in het verleden, te verdedi
gen, respectievelijk investeringen 
te verrichten zonder een beroep op 
algemene middelen te doen. 
Alvorens op bovengenoemde vier 
hoofdzaken nader in te gaan, lijkt 
het zinvol kort enkele kenmer
kende verschillen tussen de 
produktie-activiteiten van bag
germaterieel en die van offshore 
materieel binnen IHC Holland 
weer te geven. 

in op de wereldmarkt voor dit ma
terieel. De concurrentie is der
halve veel omvangrijker en (mede 
door de beschikbare ontwerpen) 
over de gehele wereld verspreid. 
Bovengenoemde verschillen tus
sen de twee hoofdactiviteiten van 
IHC Holland vormen ook een ver
klaring voor de nu gesignaleerde 
verschillen in de prijsverhoudin
gen in de markt. Verschillen tus
sen onze kostprijzen op het gebied 
van de offshore produktie en de 
vandaag en voor de komende jaren 
geldende marktprijzen zijn duide
lijk groter dan die welke zich 
voordoen op de baggermarkt. 
Daar komt nog bij, dat winstge
vende naleveranties van onderde
len bij de offshore produktie nau
welijks mogelijk zijn. 
Bovengenoemde omstandigheid 
is ook in het verleden één van de 
oorzaken geweest voor een ver
schil in rendement tussen onze 
offshore bouwactiviteiten en bag
gerbouwactiviteiten. Onderstaan
de vergelijking over de afgelopen 
vijf jaar van de netto resultaten van 
IHC Gusto ten opzichten van denu 
in groep 3 ondergebrachte IHC
bedrijven kan dit verduidelijken 

IHC 
bedrijven 
groep 3 IHC-Gusto 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Totaal 
x f 1.0 mln. 

5.0 
5.9 
8.1 

20.2 
22.5 

61.7 

2. Hoofdzaken van het
COR-advies

1.6 
(3.1) 
(9.8) 
2.0 
9.9 

0.6 

2. 1 De Raad van Bestuur is zich
wel bewust van het feit, dat beëin
diging van de produktie
activiteiten bij IHC Gusto een ze
kere versmalling van de basis van
IHC Holland betekent. Dit behoeft
evenwel niet te betekenen, dat de
positie van IHC Holland hiermede
wordt verzwakt, gezien de grote
verliezen welke gepaard zouden
gaan met voortzetting van deze ac
tiviteiten. Overigens is de Raad
van Bestuur met de gekozen leden
van de COR van mening, dat ge
zocht moet worden naar een zo
breed mogelijk draagvlak van de
onderneming. Hiertoe kan dienen
enerzijds de reeds aangekondigde

Wat de bouw van baggermaterieel engineering activiteiten op off
betreft neemt IHC Holland een shore gebied, anderzijds de ver
unieke positie in de wereld in. Er is dere ontwikkeling van onze activi
een zeer groot marktaandeel met teiten op het gebied van de ver
de daarbij behorende ervaring en koop, engineering en bouw van 
know-how en dit brengt met zich offshore overslaginstallaties. 
mee, dat de belangrijkste onderde- Bovendien dient erop te worden 
len en instrumenten van al het ma- gewezen, dat het COR-advies een 
terieel ook door IHC Holland zelf te eenzijdig beeld geeft indien ge
worden geproduceerd. Dit laatste sproken wordt van de slechts 
betekent, dat naast de bouw van overgebleven specialsatie in bag
compleet materieel, er voortdu- germaterieel; hierbij wordt voorbij 
rend een aanzienlijke stroom van gegaan aan IHC Holland's activi
leveranties op het gebied van on- teiten binnen SBM, MTE en IHC'S 
derdelen en instrumenten bestaat deelname in de Franse boormaat
(IHC Standard). Deze activiteit schappij Forasol. 
heeft een positieve invloed op het 2. 2 De Raad van Bestuur is van 
rendement van de baggerbouw- mening, dat engineering zonder 
bedrijven. daaraan verbonden produktie

Onze produktie-activiteiten op 
offshore gebied zijn daarentegen 
meer beperkt tot het scheeps
bouwtechnische gedeelte en de 
assemblage van door derden toe
geleverde onderdelen (boorge
reedschap, d.p.-installaties, etc.). 
Bovendien neemt IHC Holland 
ondanks haar specialisatie en 
know-how een bescheiden positie 

activiteiten wel degelijk levens
vatbaar is. De resultaten van MTE, 
SBM en Navalconsult bewijzen 
dit. Toetsing aan de praktijk kan 
ook plaatsvinden door bouw bij 
derden en goede relaties met de 
afnemers. 
2. 3 De Raad van Bestuur deelt
niet de mening, dat de offshore
marktverwachtingen op middel
lange termijn, gezien de energie-

situatie in de wereld, zullen verbe
teren en dat derhalve de op dit ter
rein overlevende werven in de 
toekomst een unieke positie kun
nen innemen en dat om die reden 
de bouw van offshore produkten 
dient te worden voortgezet on
danks tijdelijke verliezen. 
Het marktonderzoek van het 
McKinsey-rapport indiceert vol
doende, dat ook in de tachtiger ja
ren een grote opleving van de 
vraag naar offshore materieel in W. 
Europa dubieus is. Hierbij wordt 
verwezen naar blz. 7, 8 9, 11 en 13 
en in het bijzonder naar de sche
ma's 12 en 17 van de samenvatting 
van het McKinsey-rapport. De ver
liesverwachtingen over de ko
mende drie jaar zouden een derge
lijke voortzetting overigens vol
strekt onmogelijk maken. 
Op verzoek van de Raad van Be
stuur door de bedrijven opge
stelde verliesprognoses geven 
voor de jaren 1978, 1979 en 1980 het 
navolgende beeld per jaar voor 
IHC Gusto: 

Orderresultaat 
diverse kleine 
orders/ 
reservedelen 
grote orders 
subsidie 
(37112%) 

Bezettings
resultaat 
Overige 
resultaten 
Interest 
Resultaat voor 
belastingen 

x J 1.0 mln 
met zonder 

verlies verlies 
compen-compen-

satie sa tie 
Neder- Neder
landse landse 
over
heid 

1.5 
(42.0 ) 

15.75 
(24.75) 

( 3.0 ) 

( 1.5 ) 
1.6 

(27.65) 

over
heid 

1.5 
(42.0) 

(40.5) 

( 3.0) 

( 1.5) 
1.6 

(43.4) 

Deze verliesprognoses werden 
opgesteld op basis van de veron
derstelling, dat voldoende orders 
zouden kunnen worden verkregen 
voor een enigszins regelmatige be
zetting van de werfcapaciteit. In
dien dit niet mogelijk mocht 
blijken te zijn, zullen de verliezen 
als gevolg van onderbezetting aan
zienlijk hoger zijn. 
Voorts dient te worden opge
merkt, dat ook de baggerbouwac
tiviteiten in de komende jaren ver
liesgevend zullen zijn, zodat er 
geen sprake kan zijn van enige 
compensatie uit dit deel van het 
concern. 
Hiermede moge worden verduide
lijkt, dat de door de COR voorge
stelde overlevingsstrategie - zelfs 
al zou de Nederlandse overheid de 
steunmaatregelen van het be
leidsplan bereid zijn toe te passen 
voor IHC Gusto - onmogelijk kan 
worden gerealiseerd. 
Tenslotte dient in dit verband te 
worden opgemerkt, dat als gevolg 
van de door McKinsey voor de eer
ste jaren gesuggereerde projectge
richte samenwerking in deze om
standigheden geen verandering 
optreedt. 
2. 4 De financiële positie van IHC
Holland is op dit moment als rela
tief gezond te kwalificeren. Met
name de aanwezige reserves en 
voorzieningen maken het moge
lijk verliezen in de komende jaren
tot op zekere hoogte te kunnen op
vangen. Dit betekent evenwel niet,
dat de verliesprognoses voor de

scheepsnieuwbouwbedrijven 
binnen het concern in hun geheel 
kunnen worden verwerkt zonder 
desastreuze gevolgen voor de 
groep. De cijfers genoemd onder 
punt 2.3, naast de onvermijdelijke 
verliezen welke ook in de bagger
sector moeten worden voorzien, 
gesteld tegenover de balanscijfers 
van IHC Holland, verduidelijken 
dit in voldoende mate. 

Conclusie 

Uit bovenstaande uiteenzetting 
blijkt, dat de Raad van Bestuur he
laas in het advies van de COR geen 
aanknopingspunten vindt voor 
andere inzichten dan zij reeds in 
haar nota Rl-1136 van 8 juni 1977 
heeft gegeven. 
Ten slotte dient te worden ver
meld, dat de Raad van Bestuur 
kennis heeft genomen van het stuk 
"Toelichting van de gekozen leden 
van de COR van IHC Holland N.V. 
op de nota van de Raad van Be
stuur aan de Beleidscommissie 
Scheepsbouw", welk stuk door de 
gekozen leden van de COR aan de 
Beleidscommissie werd gezon
den. Uit de brief van de Raad van 
Bestuur van 11 augustus 1977 aan 
de Beleidscommissie blijkt reeds, 
dat de Raad van Bestuur het be
treurt dat de Beleidscommissie de 
toelichting niet heeft beantwoord 
alvorens haar standpunt ten aan
zien van werfgroepering 1 in de 
openbaarheid te brengen. 
Overigens voegt de toelichting van 
de gekozen leden van de COR geen 
nieuwe gezichtspunten aan het 
hiervoor behandelde advies aan de 
Raad van Bestuur toe. 


