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Ons werken in 1977 
Onder deze titel wordt elk jaar in ons personeelsblad verslag gedaan van die 

informatie, die wordt samengevat in het Jaarverslag van onze onderneming. 

Verleden jaar hebben wij daarbij een deskundige stem laten horen, die de 

lezers inzicht gaf in de achtergronden van een aantal zaken die in zo'n jaarverslag 

aan de orde komen. Daarom houden wij het ditmaal weer eens bij de feitelijke 

informatie. Wij menen dat die voor zichzelf spreekt en een duidelijk beeld geeft 

van "ons werken in 1977".

Verslag van 
de raad 
van bestuur 

Jaarresultaat 
De voor bestemming in aanmerking komende winst over 
het boekjaar 1977 bedraagt f 15.896.000 (1976: 
.f 15.355.000), hetgeen overeenkomt met de in september 
1977 gegeven prognose. 
De grote verliezen, die moesten worden genomen op be
paalde orders, werden gecompenseerd door het afleveren 
van oudere winstgevende orders, een goede bezetting van 
de bedrijven gedurende het gehele verslagjaar en het ne
men van kostprijsverlagende maatregelen. 
De winsten in de deelnemingen divisie en positieve rente
resultaten hebben tenslotte tot het bovengenoemde resul-

taat over 1977 geleid. 
De invloed van de scheepsbouwcrisis deed zich vooral 
gevoelen in de omvang van de vraag en het prijsniveau op 
de markt. Orders voor grote offshore objecten bleven ge
heel uit; de vraag naar baggermaterieel bleef op een rede
lijk peil. Per saldo moet een niet onaanzienlijke teruggang 
van het nog te verwerken deel van onze orderportefeuille 
worden geconstateerd. Met het oog op de hieruit voor 1978 
voortvloeiende onvermijdbare onderbezetting is een 
voorziening van f 14.000.000 gevormd. 
Het prijsniveau van vooral de grote orders kwam verder 
onder druk te staan als gevolg van toenemende concur
rentie uit het Verre Oosten en van Westeuropese 
scheepswerven. In toenemende mate moesten verliezen 
worden geaccepteerd, die - conform het beleid van IHC 
Holland- geheel ten laste werden gebracht van het exploi
tatieresultaat in het boekjaar 1977. De steunmaatregelen 
van de Nederlandse overheid in het kader van het be
leidsplan scheepsbouw waren in vele gevallen voor
waarde om de scherpe concurrentiestrijd te kunnen vol
houden. Dat het boekjaar positief kon worden afgesloten, 
is mede te danken aan de inzet van zeer vele medewerkers. 
Wij willen hiervoor op deze plaats graag onze waardering 
tot uiting brengen. 

Personeelszaken en sociaal beleid 

Op 18 februari 1978 overleed plotseling de heer G. Fluit, in 
leven directeur van IHC Verschure. Het heengaan van 
deze sociaal voelende mens, die in de 26 jaren dat hij zijn 
beste krachten aan onze onderneming heeft gegeven veel 
vrienden heeft verworven binnen, maar ook buiten onze 
groep, betekent voor ons een groot verlies. Wij zullen hem 
node missen. 
Op 31 december 1977 waren er in de IHC Holland groep 
4.366 personen in dienst tegenover 4.820 personen op 31 
december 1976. De oorzaken van deze vermindering wa-

ren het niet opgevangen verloop bij IHC Gusto en IHC 
Gusto Staalbouw, de sluiting van Smit & Bolnes en de 
overdracht van ons belang in IHC France. 
Het verloop bij IHC Gusto werd in belàngrijke mate ver
oorzaakt door de begrijpelijke onzekerheid die bij de 
werknemers ontstond, toen in de Joop van het jaar het 
herstructureringsvoorstel van de Beleidscommissie 
Scheepsbouw betreffende werfgroepering 1 bekend 
werd. 
Wij betreuren de ontwikkeling in de Nederlandse 
scheepsbouw en in het bijzonder de consequenties hier
van voor IHC Gusto en IHC Gusto Staalbouw, bij welke 
bedrijven medewerkers zullen moeten afvloeien. 
Van de 186 personeelsleden van Smit & Bolnes konden er 
42 naar andere dochterondernemingen van de IHC Hol
land groep worden overgeplaatst; 90 werknemers vonden 
elders een werkkring. 
De centrale ondernemingsraad, de ondernemingsraden 
en de personeelsoverlegcommissies van de dochtermaat
schappijen functioneerden ook dit jaar als belangrijke or
ganen van communicatie en overleg. Alle belangrijke 
aangelegenheden met betrekking tot de organisatie kwa
men aan de orde. De ontwikkelingen in het kader van het 
beleidsplan vormden een vast punt op de agenda van de 
centrale ondernemingsraad. De centrale ondernemings
raad heeft de heer C. Pater, oud werknemer van IHC Smit, 
voor benoeming tot commissaris aanbevolen. De raad van 
commissarissen heeft de aanbeveling van de centrale on
dernemingsraad gevolgd en heeft de heer Pater benoemd 
tot commissaris. 
Het aantal medewerkers dat met financiële steun van het 
bedrijf een studie of cursus volgde, bleef nagenoeg gelijk. 
Het aantal aanmeldingen voor de bedrijfsscholen was 
aanmerkelijk minder dan vorig jaar. In de behoefte aan 
nieuwe leerlingen kon slechts voor de helft worden voor
zien. 



Op grond van de CAO voor de metaalindustrie werden de 
salarissen met ingang van 1 januari 1977 verhoogd met 
3,1 % en met ingang van 1 juli 1977 met 4,08%. De mede
werkers van 63 en 64 jaar werden in de gelegenheid ge
steld vervroegd uit te treden. Van deze mogelijkheid werd 
door 45% van de daarvoor in aanmerking komende me
dewerkers gebruik gemaakt. 

Herstructurering van de groep 
De problemen van de structurele overcapaciteit van de 
scheepsbouw in de hele wereld komen in Nederland 
steeds sterker tot uiting. Een oplossing daarvoor wordt 
gezocht in een capaciteitsreductie tot gemiddeld 70%, 
waarvoor door de Beleidscommissie Scheepsbouw een 
beleidsplan is opgesteld. 
In het begin van het verslagjaar werd dit beleidsplan in 
hoofdlijnen door de Minister van Economische Zaken 
aanvaard. De nadere uitwerking vond plaats in een vijftal 
werfgroeperingen, die zijn samengesteld, rekening hou
dende met produktverwantschap, marktgebieden en ver
schillende specialismen in de bedrijfssectoren. Ons con
cern is betrokken bij twee werfgroeperingen: de werf
groepering 1 omvat de grote scheepsbouw en de offshore. 
Van deze groepering maken de grote werven van RSV 
deel uit en van ons concern IHC Gusto. De werf groepering 
3 omvat de op de bouw van baggerwerktuigen gespeciali
seerde werven. Van deze groep maken de werven van IHC 
Holland het grootste gedeelte uit. Het zijn de in de bagger
bouw gespecialiseerde dochtermaatschappijen IHC Smit, 
IHC Verschure, IHC De Klop en IHC Gusto Staalbouw. 
IHC Gusto 
Voor werfgroepering 1 bracht de gespreksleider, Ir. A. 
Stikker, medio 1977 een herstructureringsvoorstel voor 
de grote scheepsbouw uit aan de Beleidscommissie 
Scheepsbouw. Voorgesteld werd op de totale capaciteit 
van de grote scheepsbouw met 40% te verminderen. On
derdeel van deze reductie vormde de aanbeveling tot 
beëindiging van de produktie bij IHC Gusto. Tegen de 
achtergrond van zeer sombere marktverwachtingen voor 
de offshore produktie werd geconstateerd, dat het onmo
gelijk zou zijn een onafhankelijke bouwplaats voor off
shore materieel in stand te houden en dat een gecombi
neerde bouwplaats voor scheepsbouw en offshore dient te 
worden nagestreefd. In het herstructureringsvoorstel 
werd geconcludeerd dat deze combinatie van activiteiten 
in de toekomst dient te worden uitgevoerd door de werf 
Verolme Dok- en Scheepsbouwmaatschappij te Rozen
burg, onderdeel van RSV. De beleidscommissie Scheeps
bouw aanvaardde de hoofdlijnen van dit herstructure
ringsvoorstel van werfgroepering 1 op 1 augustus 1977, 
waarna een nadere uitwerking plaatsvond, die aan het 
einde van het boekjaar na diepgaand overleg leidde tot 
bevestiging van de conclusies. Daarbij was inmiddels ten 
aanzien van de offshore markt gebleken, dat de sombere 
vooruitzichten onverminderd voortduurden ondanks een 
ogenschijnlijke opleving, die zich op het Amerikaanse 
continent voordeed. In februari 1978 bracht de Beleids
commissie Scheepsbouw aan de Minister van Economi
sche Zaken advies uit over de herstructurering van werf
groepering 1 overeenkomstig de eerder genoemde hoofd
lijnen. 
De Minister heeft ons op 20 maart 1978 medegedeeld, dat 
de regering met dit advies instemt. Wegens de niet te 
dragen verliezen als gevolg van het ontbreken van orders 
moet in 1978 worden overgegaan tot het afbouwen van de 
produktie bij IHC Gusto. De problemen voor de werkge
legenheid die zich daarbij voordoen kunnen hopelijk be
perkt blijven. De door de Beleidscommissie Scheeps
bouw ingestelde Sociale Begeleidingscommissie heeft tot 
taak de uitwerking van de sociale paragraaf van het be
leidsplan te begeleiden. De nadelige consequenties van 
het beëindigen van de produktie bij IHC Gusto komen 
nagenoeg geheel voor rekening van IHC Gusto. Voor de 
hiermede gepaard gaande kosten, zoals afvloeiingskosten 

en kapitaalverliezen, kan de in vorige jaren gevormde 
voorziening voor herstructurering worden aangewend. 
Wij hebben wel besloten de voorheen aan IHC Gusto ver
bonden engineering activiteiten in een zelfstandige een
heid voort te zetten, teneinde de opgebouwde know-how 
en de gespecialiseerde vakbekwaamheid van de daarbij 
betrokken groep medewerkers, alsmede hun werkgele
genheid, niet verloren te doen gaan. 

Bagger Divisie 
Wat betreft de herstructurering van de baggerbouwwer
ven in de werfgroepering 3 werd onder leiding van de 
gespreksleider, Mr. Drs. H. Langman, gedurende het ver
slagjaar intensief overleg gepleegd over de toekomst van 
deze groep. 
In januari 1978 verscheen het herstructureringsplan in 
hoofdlijnen over deze groep. Er is geadviseerd de capaci
teit van onze werven IHC Smit, IHC Verschure en IHC De 
Klop in hun huidige omvang te handhaven en bij de werf 
IHC Gusto Staalbouw de personeelssterkte met ca. 145 
man te verminderen. Er wordt aanbevolen, dat deze wer
ven tezamen met Werf Van Rees B.V. te Sliedrecht, welke 
werd ook geheel op de baggerbouw is gespecialiseerd, een 
hecht samenwerkende groep zullen vormen met ca. 2900 
werknemers in de scheepsnieuwbouw. 
Het ligt in de bedoeling, dat de volgende dochteronder
nemingen van IHC Holland: De Machinefabriek Noord
wykerhout, Oranjewerf, Smit Engineering, Mineraal 
Technologisch Instituut, N avalconsult-Holland en de met 
Werf Van Rees gelieerde onderneming Technisch Bureau 
Meywaard B.V. te zijner tijd eveneens deel van de ge
vormde groep zullen gaan uitmaken. De groep zal dan ca. 
3500 werknemers omvatten. 
Het rapport Langman geeft aan, dat de nieuwe groep nog 
een aantal jaren met een verlies op jaarbasis van ca. f 40 -
45 miljoen zal werken. Wanneer zich een marktherstel in 
de internationale scheepsbouw voordoet, wordt de con
currentiepositie van deze groep positief beoordeeld door 
zijn specialisatie en groot marktaandeel. Tegen deze ach
tergrond wordt een investeringsprogramma van ca. f 150 
miljoen voorgesteld. De heer Langman beveelt voor de 
structuur van de groep aan een volledige fusie te realise
ren tussen genoemde wervan door het oprichten van een 
nieuwe vennootschap waarin IHC Holland, Van Rees en 
de Staat deelnemen in zodanige verhouding, dat geen van 
de drie bij de oprichting betrokken aandeelhouders een 
meerderheid krijgt. De deelname van de Staat ad f 50 à 
f 70 miljoen in het vermogen wordt aanbevolen om in het 
belang van evenwichtige balansverhoudingen te voorzien 
in voldoende eigen vermogen tegenover de te verachten 
verliezen en de geplande investeringen. 
De Minister van Economische Zaken heeft ons op 20 
maart 1978 medegedeeld, dat de regering bereid is mede te 
werken aan de uitvoering van het voorstel tot herstructu
rering van de wergroepering 3, zoals hierboven is bedoeld. 
De deelname in de nieuwe vennootschap door de Staat, 
IHC Holland en Van Rees zal geschieden in een verhou
ding van ongeveer 48 : 48 : 4. Het bedrag waarvoor de Staat 
zal deelnemen bedraagt f 67 ,5 miljoen. 

Deelnemingen Divisie 
In 1977 kwam door samenvoeging van IHC Inter S.A. en 
IHC Invest S.A. tot stand IHC Ine. S.A., gevestigd te Fri
bourg, Zwitserland. IHC Ine. fungeert als houdstermaat
schappij van onze belangrijkste buitenlandse engineering 
activiteiten, te weten Single Buoy Moorings (SBM) en 
Terminal Installations (TIi), alsmede onze minderheids
deelname in de Franse boormaatschappij Forasol. Deze 
groep heeft gedurende de afgelopen jaren een duidelij�e 
groei te zien gegeven, gepaard gaande met een goed wm
vermogen. Hierdoor is het eigen vermogen van de houd
stermaatschappij belangrijk toegenomen en is de liquidi
teit in het buitenland ruim. Voor de geplande verdere 
uitbouw van deze activiteiten is een toereikend risicodra
gend vermogen noodzakelijk. Deze noodzaak wordt nog 
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geaccentueerd door de schaalvergroting, die meer en 
meer leidt tot het contracteren van grote turnkey
projecten. 
Voorts dient te worden gestreefd naar het behoud van 
voldoende zelfstandigheid, die onontbeerlijk is voor en
gineering activiteiten, in het bijzonder voor een ondern�
ming als SBM, die een belangrijk marktaandeel, gespreid 
over de gehele wereld, heeft. 

Conclusies 
Het beëindigen van de produktie bij IHC Gusto zal liquide 
middelen vergen. Bij de oprichting van de nieuwe bag
gerbouwgroep en wellicht ook in de toekomst, zal IH_CHolland financieringsmiddelen dienen m te brengen, die 
echter in Nederland in onvoldoende mate aanwezig zijn. 
Daarnaast moet voor de uitbouw van de engineering acti
viteiten van de deelnemingen divisie kunnen worden be
schikt over voldoende liquiditeit en risicodragend ver
mogen, terwijl de zelfstandigheid naar buiten moet 
blijken. Deze uiteenlopende belangen moesten zorgvul
dig worden afgewogen teneinde een evenwichtige situatie 
te bereiken, waarin buitenlandse financieringsmiddelen 
van de groep, in de tijd gespreid, ter beschikking van het 
Nederlandse deel van het concern komen. Omvang en 
fasering daarvan dienen zodanig geregeld te worden, dat 
gezonde continuering en uitbouw van de activiteiten bui
ten Nederland niet in gevaar komen. Dit is belangrijk voor 
die groep bedrijven en het daarbij betrokken personeel, 
doch het is evenzeer een voorwaarde om uiteindelijk een 
belangrijk bedrag aan middelen naar het Nederlandse 
deel van IHC Holland te doen toevloeien. 
Wij hebben gemeend, dat het best aan het samenstel van 
bovengenoemde uitgangspunten en overwegingen kon 
worden voldaan door de navolgende reorganisatie van het 
buitenlandse deel van ons concern door te voeren: 
IHC Holland N.V. heeft- na een dividendtoezegging van 
f 25 miljoen door IHC Ine. S.A. - 60% van haar aandelen
bezit in IHC Ine. S.A. overgedragen aan een nieuw opge
richte Nederlandse houdstermaatschappij IHC Inter 
N.V.; de overige 40% blijven in handen van IHC Holland
N.V. Deze overdracht is geschied op basis van 60% van de
geschatte balanswaarde van deze aandelen op de datum
van overdracht, zijnde f 36.174.000.
Betaling van deze overdrachtsom zal geschieden als volgt:
bij overdracht een eerste termijn ad f 1.174.000 uit het
gestorte kapitaal in IHC Inter N.V. (f 3.196.000); het res
tant ad f 35.000.000 in tien gelijke jaarlijkse bedragen van
f 5.216.032 voor aflossing en rente, gebaseerd op een ren-
tepercentage van 8 per jaar.
Door het hierna vermelde dividendvoorstel, te weten uit
kering van certificaten van alle geplaatste aandelen IHC
Inter N.V. aan aandeelhouders van IHC Holland, wordt
niet alleen bereikt, dat een meerderheid van het geplaatste
aandelenkapitaal van IHC Ine. S.A. in handen van derden
komt en dat daarmede de zelfstandigheid duidelijk naar
buiten wordt gebracht, maar tevens dat aandeelhouders
van IHC Holland een rechtstreeks belang in de buiten
landse activiteiten krijgen.

Winstbestemming en dividendvoorstel 
Het te bestemmen saldo bedraagt f 15.896.000 
In overeenstemming met het bepaalde 
in artikel 18, lid 1, van de statuten, 



onder goedkeuring van de raad van 
commissarissen, toevoeging aan de 
algemene reserve 
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f 11.634.000 

f 4.262.000 

Op grond van het bepaalde in artikel 19, lid 2, van de 
statuten, wordt voorgesteld dit aan aandeelhouders toe
komende bedrag ad f 4.262.000 als volgt te bestemmen: 
a. een bedrag van f 3.196.000 uit te keren in de vorm van
certificaten van aandeel IHC Inter N.V. à pari en
b. een bedrag van f l .066.000 in te houden door IHC Hol
land ter betaling van de af te dragen dividendbelasting ad
25% over de totale uitkering.
Dit voorstel betekent, dat de liquiditeit in Nederland niet
met contante uitkering wordt belast, behoudens de com
pensatie voor dividendbelasting.
Indien u bereid bent het advies van de raad van commis
sarissen om het voorgestelde dividend goed te keuren te
volgen, zullen vanaf31 mei 1978 tien dividendbewijzen nr.
16 van de gewone aandelen van f 10 betaalbaar zijn met
een certificaat van nominaal f 10 aandeel in IHC Inter
N.V.
De particuliere aandeelhouders zullen over het dividend
inkomstenbelasting moeten betalen.
Voor de inhouding van de dividendbelasting is de waarde
van de certificaten van aandeel IHC Inter N.V. door de
daartoe bevoegde inspecteur der rijksbelastingen vastge
steld op de nominale waarde, zijnde f 10 per certificaat
van aandeel.
De dividendbewijzen nr. 16 van aandelen IHC Holland
kunnen worden ingeleverd bij de kantoren van de Alge
mene Bank Nederland N.V., de Amsterdam-Rotterdam
Bank N.V. en bij de Banque deParis et des Pays-Bas N.V.
te Amsterdam en Rotterdam, bij de kantoren en agent
schappen van de Bank van Parijs en de Nederlanden Bel
gië N.V., gevestigd te Brussel en bij de Banque de Paris et
des Pays-Bas en bij de Banque Jordaan te Parijs.
Een banksyndicaat onder leiding van de Algemene Bank
Nederland N.V. heeft zich bereid verklaard vanaf de be
taalbaarstelling van het dividend tot30 juni 1978 de desbe
treffende certificaten van aandeel IHC Inter N.V. tegen
nominale waarde van aandeelhouders over te nemen.
In de toelichting bij punt 5 van de agenda voor de alge
mene vergadering van aandeelhouders van onze vennoot
schap, te houden op 18 mei 1978, worden nadere gegevens
omtrent IHC Inter N.V. verstrekt.

Vooruitzichten 
Ingrijpende veranderingen in de structuur van onze ven
nootschap hebben plaatsgevonden of zijn in uitvoering. 
Op korte termijn vormen de verkoopkansen van het boor
schip, dat wij voor eigen rekening in aanbouw hebben, 
een onzekere factor in de vooruitzichten. De bij het ver
breken van het bouwcontract ontvangen schadeloosstel
ling en de door ons getroffen voorzieningen, maken het 
mogelijk het schip tegen sterk gereduceerde prijs aan te 
bieden. Uiteindelijk blijven de verkoopkansen echter af
hankelijk van het beschikbaar komen van nieuwe con
tracten voor exploratieboringen in diep water. 
Onze baggerbouwactiviteiten nemen in deze bedrijfssec
tor een belangrijke plaats in op de markt. De produkten en 
diensten genieten een uitstekende reputatie zodat, relatief 
gezien, onze positie in de internationale scheepsbouwin
dustrie goed genoemd mag worden. 
De concurrentie op de wereldscheepsbouwmarkt is ech
ter buitengewoon hevig en het prijsniveau dientenge
volgE! onder kostprijs. Gevreesd moet worden, dat dit nog 
een aantal jaren het geval zal zijn. 
Onze engineering activiteiten binnen de groep in Neder
land nemen in hun vakgebied een vooraanstaande plaats 
in. Wij menen, dat de vooruitzichten voor het leveren van 
engineering vanuit Nederland goed zijn en dat op een 
redelijk rendement mag worden gerekend. 
De vooruitzichten van IHC Ine., Fribourg, waarin wij bij 
aanvaarding van het dividendvoorstel voor 40% deelne
men, kunnen goed worden genoemd. 
Tot de dochters van IHC Ine., Fribourg, behoort de SBM 
groep, die engineering- en instaJlatiewerkzaamheden ver
richt voor laad- en losinrichtingen voor olie op zee. Voorts 
neemt IHC Ine. deel in de Franse boormaatschappij Fora
sol. 
In deze situatie en in de huidige conjunctuur is het niet 
mogelijk uitspraken te doen over de vooruitzichten. Wel is 
zeker, dat de uiteindelijke resultaten in belangrijke mate 
zullen worden beïnvloed door de maatregelen, die de 
overheid zal treffen naar aanleiding van de aanbevelingen 
van de gespreksleiders binnen de Beleidscommissie 
Scheepsbouw en het tempo waarin deze maatregelen tot 
uitvoering zullen worden gebracht. 

De raad van bestuur 
D. L. H. Smit
D. Boterenbrood
L. M. W. van Oosterom
B. Schuil

Rotterdam, april 1978 

Bagger 
Divisie 

De samenstelling van de Nederlandse baggervloot is de 
laatste jaren gewijzigd door technologische ontwikkelin
gen in de baggersector en door veranderde eisen die aan 
het gebruik van baggerschepen worden gesteld. 
Het baggerwerk in Nederland is sterk teruggelopen. Dit 
kan worden verklaard door het vrijwel gelijktijdig aflopen 
van enkele grote projecten en door wijzigingen in het prio
riteitenschema van de overheid. Het gevolg hiervan was, 
dat de Nederlandse baggerondernemingen in toene
mende mate activiteiten gingen ontplooien in het buiten
land. Momenteel zijn vele baggerwerken gecentraliseerd 
in het Midden Oosten, waar enige miljardenwerken wor
den uitgevoerd. 
De veranderde marktomstandigheden hebben er mede 
toe geleid, dat de vraag is verschoven van sleephopper
zuigers naar grote niet-gestandaardiseerde snijkopzuige
rs. Wisselende toepassingsmogelijkheden stellen steeds 
andere eisen aan het baggermaterieel. 

Door de concurrentie die IHC Holland reeds vele jaren op 
de wereldmarkt ondervindt van zowel binnen- als buiten
landse werven, is mede door de afnemende vraag naar 
scheepsbouwactiviteit in de wereld, de positie van IHC 
Holland verslechterd. 
In deze tijd zijn wij veelal gedwongen orders af te sluiten 
met een verliesgevend resultaat. Daarbij is het evenwel 
niet gebleven. Door lokale protectie zijn vele deelmarkten 
voor geïmporteerd baggermaterieel gesloten. Ook moet 
baggermaterieel, gefinanciërd uit ontwikkelingshulp, 
meestal in het land dat de hulp verstrekt worden ge
bouwd. 
Daarnaast zijn zachte leningen en andere aantrekkelijke 
financieringsvormen vaak doorslaggevend voor de koper 
van het baggermaterieel. Prijs en kwaliteit spelen dan een 
minder belangrijke rol. 
Desondanks heeft IHC Holland zich in de afgelopen jaren 
als leider op de baggermarkt kunnen handhaven. De 
kracht van IHC Holland in deze marktsituatie is te danken 
aan de know-how, aan de kwaliteit van het produkt en aan 
het totale pakket van diensten dat de klant wordt gebo
den, waaronder service, garantie en opleiding. Ook spelen 
hierbij een rol: verbetering van de efficiency van de pro
duktie, waardoor verlaging van de kostprijs en verkorting 
van de levertijd konden worden bereikt, technische en 
commerciële research en de uitgebreide verkooporgani
satie. Deze factoren bepalen in hoge mate de flexibiliteit 
van de groep, die nodig is om in deze teruglopende markt 
de eenmaal verkregen marktpositie te verdedigen en te 
behouden. 
Tot in de kapitaalgoederensector veel gehanteerde wa
pens in de concurrentiestrijd behoort dat van de financie
ring. Dit jaar trad een tussen de industrielanden overeen
gekomen richtlijn inzake de beperking van toegelaten 
krediettermijnen en minimumrentes (de zogenaamde 
,,consensus") in werking, waardoor een zekere harmoni
satie in de kredietvoorwaarden gestalte kreeg. 
Geconstateerd moet echter worden, dat in onze sector, de 

"
consensus" door de met ons concurrerende landen niet 

altijd wordt nageleefd. Veelvuldig wordt daarbij gebruik
gemaakt van de mogelijkheid de bepalingen te ondergra
ven door het geven van aanvullend krediet op zachte 
voorwaarden. Hierdoor komen financieringen (,,mixed 
credits") tot stand op zeer aantrekkelijke voorwaarden, 
vaak tot de volle contractsom. 
Zoals zovele Nederlandse exporteurs mist onze groep de 
mogelijkheid om tegenover dergelijke gunstige financie
ringsvoorstellen even aantrekkelijke voorwaarden te stel
len. De verscherpte internationale concurrentie laat niet 
toe, dat de achterstand die Nederland op het stuk van de 
exportfinanciering heeft, blijft voortduren. 
Om de buitenlandse concurrentie op financieringsgebied 
doeltreffend en slagvaardig te kunnen pareren, zal het 
nodig zijn dat onze overheid haar aarzelingen in dezen laat 
varen en aan de Nederlandse exporteurs van kapitaalgoe
deren de actieve en volledige steun geeft, die zij nodig 
hebben. 

IHC Smit 
Gedurende het verslagjaar is gaandeweg duidelijk ge
worden, dat de grote markt voor baggermaterieel in het 
Midden Oosten het verzadigingspunt dicht is genaderd. In 
deze markt was reeds sprake van een zware internationale 
concurrentie, die ertoe heeft geleid dat sommige orders 
met aanzienlijk verlies moesten worden aanvaard. Ook 
elders in de wereld wordt deze concurrentie in toene
mende mate ondervonden. Onze prijzen zijn ten opzichte 
van buitenlandse aanbiedingen vaak aanzienlijk hoger. 
De verliesparticipatie door de overheid, in het kader van 
de steunmaatregelen voor de Nederlandse scheepsbouw, 
geeft onvoldoende soelaas om aan de concurrentie het 
hoofd te kunnen bieden. 
Orders werden geboekt voor vier zware snijkopzuigers, 
een grote en twee middelgrote sleepzuigers. De verkoop 



van IHC Omnibarges (splijtbakken) was bevredigend. 
In het verslagjaar werden drie sleepzuigers, twee snijkop
zuigers en tien splijtbakken afgeleverd. 
De steeds kortere levertijden, die de markt vraagt, hebben 
een ongunstige invloed op de bezetting van de werf. Dit 
vraagt een verhoogde inspanning van het personeel, zo
wel in de verkoop als in de produktie. 

Dredge Technology Corporation 
In de tweede helft van het verslagjaar kwam in de Ver
enigde Staten een joint venture tot stand, Dredge Techno
logy Corporation, New York, waarin IHC Smit en het 
Amerikaanse engineering bureau John. J. McMullen voor 
gelijke delen participeren. Deze maatschappij richt zich 
op de verkoop van bagger engineering in de Verenigde 
Staten. De oprichting van deze maatschappij is ingegeven 
door het feit, dat de Amerikaanse grenzen voor de invoer 
van compleet baggermaterieel zijn gesloten en dat de 
bouw in het land zelf moet plaatsvinden. Getracht wordt 
gespecialiseerde baggeronderdelen en -instrumenten zo
veel mogelijk vanuit Holland te leveren. 
Twee opdrachten, waaronder de engineering voor een 
4300 m3 IHC Splittrail (splijthopperzuiger), zijn inmiddels 
ontvangen, tezamen met een opdracht voor het leveren 
van onderdelen. 

IHC Standard 
De levering aan derden van baggeronderdelen en com
plete installaties onder het handelsmerk IHC Standard, 
heeft er opnieuw belangrijk aan bijgedragen, dat IHC Hol
land in de wereldmarkt voor baggermaterieel een belang
rijke plaats inneemt. Met name komt dit door de verkopen 
van de dubbelwandige baggerpompen, die in het verslag
jaar opnieuw een flinke groei te zien gaven. De service
afdeling van de voormalige Motorenfabriek Smit & Bol
nes is in de loop van het verslagjaar geheel in IHC Stan
dard geïntegreerd. 

IHC Verschure 
IHC Verschure is, ondanks de recessie in de scheeps
nieuwbouw, in het verslagjaar volledig bezet geweest met 
de bouw van zes zware snijkopzuigers, een sleepzuiger en 
twee grote splijtbakken. Dank zij de volledige inzet van 
alle betrokken medewerkers kon worden voldaan aan de 
eisen van opdrachtgevers die zeer korte levertijden wens
ten; in een bepaald geval verstreek tussen datum van op
dracht en oplevering slechts elf maanden. Vrijwel alle 
opdrachten werden binnen de contractuele levertijd op
geleverd. 
Met een orderportefeuille, die per 31 december bestond 
uit twee zware snijkopzuigers en twee sleepzuigers en die 
inmiddels in aangevuld met nog twee sleepzuigers, zal het 
bedrijf tot midden 1979 goed bezet zijn. 
In juni 1977 vond de verhuizing van de constructiebu
reaus en van de financieel-economische afdelingen naar 
een nieuw kantoorgebouw op de scheepswerf aan de Za
menhof straat plaats. Hiermede zijn alle nieuwbouw- en 
ondersteunende afdelingen geconcentreerd op het werf
terrein aan de Zamenhofstraat. Het terrein aan de Meeu
wenlaan werd afgestoten. Deze concentratie en de mo
dernisering van gebouwen en produktiemiddelen begin
nen merkbare voordelen op te leveren. 

Oranjewerf 
De Oranjewerf, de reparatie-afdeling van IHC Holland, 
was ondanks slechte omstandigheden in de reparatie
branche, goed bezet. Het prijspeil, vooral in het voor- en in 
het naseizoen, was echter zodanig, dat op veel opdrachten 
verlies werd geleden. Per saldo werd echter wel een posi
tief orderresultaat geboekt. 

Smit Engineering 
Gedurende het verslagjaar is Smit Engineering volledig 
bezet geweest met in hoofdzaak van derden ontvangen 

opdrachten voor engineering en de levering van hardware 
voor in het buitenland te bouwen baggermaterieel. Tij
dens het verslagjaar werd onder andere een sleepzuiger 
van 6000 m3

, volgens het ontwerp van Smit Engineering, 
door de bouwwerf in Argentinië afgeleverd. 
De verkopen waren evenals het vorige jaar hoger dan was 
verwacht; zij omvatten onder meer engineering opdrach
ten uit Canada, Australië en Nieuw Zeeland, voor aldaar te 
bouwen materieel. 

IHC De Klop 
Gedurende het verslagjaar was IHC De Klop volledig be
zet met de produktie van standaard baggermaterieel. Eind 
augustus 1977 werd de eerste IHC Beaver 8000, waarvan 
de marktintroductie in het vorige verslagjaar werd ver
meld, met succes beproefd en afgeleverd. Aan het einde 
van het verslagjaar werden nog twee stuks van dit type 
afgeleverd. In totaal zijn vier IHC Beavers 8000 verkocht, 
waarvan er nog één moet worden afgeleverd. Ook van de 
overige typen IHC Beaver zuigers is de verkoop boven de 
gestelde raming geweest. Dit heeft tegelijk een gunstige 
invloed gehad op de omzet in onderdelen. 
De ontwikkeling van een gestandaardiseerde emmerbag
germolen werd voltooid. Inmiddels zijn er hiervan twee 
naar het buitenland verkocht. Hoewel de verkoop van de 
IHC Amphidredges nog steeds niet het succes oplevert, 
dat ervan was verwacht, werd in het verslagjaar toch een 
tiental verkocht. 
Een investering is in voorbereiding om de produktiefacili
teiten aan te passen aan de toenemende vraag naar grotere 
standaardzuigers. 

IHC Gusto.Staalbouw 
Bij het einde van het verslagjaar waren de activiteiten van 
IHC Gusto Staalbouw geconcentreerd in Slikkerveer en 
Geleen. De afdeling Montage Hoogovens werd opgehe
ven. Door overplaatsing binnen IHC Holland of door in-

diensttreding bij derden kon voor vrijwel alle medewer
kers van deze afdeling werk worden gevonden. 
In het kader van de herstructurering van de Nederlandse 
scheepsnieuwbouw zal in 1978 een verdere afslanking on
vermijdelijk zijn. 
In het verslagjaar werden vier kleine watertankers, een 
sleepzuiger van het type IHC Splittrail en een grinttoren 
afgeleverd, alsmede dertien cutterladders ten behoeve 
van andere IHC bedrijven. De vestiging te Geleen, was 
dankzij de uitbesteding door andere IHC ondernemingen, 
goed bezet. Er werden 48 spudpalen en acht ankerbomen 
afgeleverd, alsmede enige kleine pontons, paalwagens, 
dekkranen, e.d. 

Mineraal Technologisch Instituut (MTI) 
Verschillende researchprojecten, waarvan in eerdere ver
slagen gewag werd gemaakt, worden inmiddels technisch 
en commercieel toegepast, zoals de hogedruk pompasaf
dichting en de actieve sleepkop. Prototypen van een 
graafwiel en van een torsiecuttersysteem, dat speciaal 
voor harde grond is ontwikkeld, zijn gereedgekomen. Be
proevingen zullen in 1978 plaatsvinden. 
Op de in het najaar van 1977 gehouden Europorttentoon
stelling werd met behulp van een model een zuigbuisau
tomaat voor een sleepzuiger geïntroduceerd, waarin de 
modernste elektronische middelen worden toegepast. In
stallatie van de eerste exemplaren zal in 1978 plaatsvin
den. 
Goede vorderingen zijn gemaakt op het gebied van de 
toepassing van nog slijtvastere materialen voor verschil
lende baggeronderdelen. 

Mining and Transport Engineering (MTE) 
Het bedrijf was in het verslagjaar volledig bezet. Nieuwe 
opdrachten werden geboekt voor het ontwerpen en leve
ren van onderdelen voor een rutielzuiger in Australië, jigs 
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voor Nederlandse, Maleisische en Canadeze rekening en 
onderdelen voor de modernisering van de Indonesische 
tin baggervloot. 
In het verslagjaar werden een goudbaggermolen voor de 
Filippijnen, een jig voor een Canadese eigenaar, alsmede 
onderdelen voor een Australische ertszuiger afgeleverd. 
Door MTE uitgevoerde engineering opdrachten hebben 
voor andere IHC bedrijven geleid tot interessante orders 
voor de levering van onderdelen. In de ontwikkeling van
het onderwater graafwiel, waarvan bij het Mineraal Tech
nologisch Instituut het prototype gereed is gekomen, 
heeft MTE een leidende rol gespeeld. 

De Machinefabriek Noordwijkerhout 
(DMN) 
Een verhooge produktiviteit en een nagenoeg volledige 
bezetting van het produktie-apparaat hebben ertoe geleid, 
dat het bedrijf een bevredigend jaar heeft gehad. 
De verkoop van de roterende doseersluizen, die door 
DMN in licentie van het Engels bedrijf Westinghouse 
Brake and Signa! Company worden vervaardigd, heeft de 
verwachtingen overtroffen. DMN heeft de verkooprech
ten in de E.E.G., met een optie op een licentierecht, ver
kregen voor turbinevibratoren van het Amerikaanse be
drijf Vibco. 
De vooruitzichten door dit geheel nieuwe en over de ge
hele wereld gepatenteerde produkt lijken goed. 
Onverminderd blijt de aandacht gericht op het in licentie 
of anderszins verkrijgen van fabrikage- en verkooprech
ten voor nieuwe produkten. 

N avalconsult-Holland 
Navalconsult-Holland is in het verslagjaar niet aan onder
bezetting ontkomen. De stagnerende investeringen in de 
markt, waarin Navalconsultant-Holland opereert, hebben 
onvermijdelijk hun invloed op de voorbereidende fase 

van research en het uitbrengen van adviezen. Tegelijker
tijd wordt evenwel een toenemende vraag waargenomen 
naar adviezen op het terrein van interne organisatie, pro
duktiebeheersing en het leveren van computerservice. 

Offshore 

Divisie 

IHC Gusto 
Gedurende het verslagjaar werden in de offshore sector 
geen bouwopdrachten van betekenis geboekt. De som
bere vooruitzichten voor deze tak van industrie, zoals deze 
ook reeds in het in mei 1977 verschenen McKinseyrapport 
werden gesignaleerd, worden thans door de realiteit be
vestigd 
De werf kan niet blijven voortbestaan als bouwplaats voor 
offshore opdrachten. 
Het stemt echter tot voldoening, dat engineering opdrach-
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ten werden verworven voor drie kranen van 2000 ton her
vermogen en twee met een hefvermogen van 3000 ton. De 
kranen worden in Japan gebouwd. 
Het tekort aan werk in het verslagjaar kon gedeeltelijk 
worden opgevangen door het uitvoeren van werk voor de 
Bagger Divisie, zodat tenslotte toch een redelijke bezet
tingsgraad kon worden bereikt voor het eigen personeel. 
De bouw voor eigen rekening van het boorschip, waarvan 
de opdracht eerder door de Noorse opdrachtgever werd 
geannuleerd, waarvan reeds in voorgaande verslagen 
melding is gemaakt, werd voortgezet. Ondanks belang
stelling van verschillende zijden, blijven de verkoopkan
sen onzeker. 
Als gevolg van het ontbreken van voldoende orders lijken 
aanzienlijke onderbezettingsverliezen in 1978 onvermij
delijk te zijn. 

Deelnemingen 
Divisie 

Single Buoy Moorings (SBM) en Terminal 
Installations (TII) (100%) 
Hoewel in het vorige verslag reeds werd gewezen op de 
stabilisatie van de markt voor conventionele SBM
systemen, kon toch opnieuw een belangrijk aantal 
éénpunts-meerboeien worden afgeleverd. 
In het verslagjaar werden systemen van verschillende 
soort geleverd, onder meer aan Uruguay, Egypte, Nieuw 
Zeeland, Nieuw Caledonie, Maleisië en Spanje. Aan het 
einde van het verslagjaar waren opdrachten in uitvoering, 
o.a. voor Egypte, India, Indonesië, Maleisië en de Golf.
Daarnaast werden opdrachten geboekt voor revisie, engi
neering, installatie-supervisie.
Het technisch dienstenpakket van SBM is thans op voort
gezette diversificatie gericht. Naast de ontwikkeling van
kostenbesparende systemen voor de marginale offshore
olievelden, worden systemen aangeboden die de kapitaal
intensieve ontwikkelingsfase van grotere velden kunnen
versnellen.
Deze "early production systems" bespoedigen de eerste
olieproduktie van het desbetreffende veld; zij worden la
ter vervangen door de grote definitieve installaties. Over
wogen wordt de diversificatie van produkten en diensten,
die thans tot het pakket van SBM behoren, ook in een
gewijzigde structuur van de onderneming organisatorisch
tot uiting te brengen.
Opnieuw heeft het door Til geëxploiteerde werkschip-In
staller I een rol gespeeld in de activiteiten van SBM en tot
de resultaten bijgedragen.

Forasol/Foramer (33%) 
Gedurende het verslagjaar was de bezetting van alle on
shore en offshore boorapparatuur opnieuw zeer behoor
lijk. Het jaar is met een bevredigend resultaat afgesloten. 
Hoewel de markt voor het gebruik van dynamisch geposi
tioneerde boorschepen, waarvan er drie bij Foramer in 
gebruik zijn, onder de huidige marktomstandigheden be
perkt is, geeft het behoedzame beleid van deze onderne
ming, gepaard met de aanwezige technische vaardigheid, 
ons het vertrouwen dat de groep Forasol/Foramer erin zal 
slagen zich in de markt te handhaven. 

IHC France (70%) 
Uit overwegingen van praktische organisatie werd in de 
loop van het verslagjaar het aandeel van IHC Holland in 
IHC France afgestoten. De activiteiten van IHC France, 
waaronder de verkoop van IHC baggermaterieel in de 
franstalige markt, worden onverminderd voortgezet on
der de naam IMC, Ingéniere Maritime et Commercialisa
tion. 
Met deze maatschappij is inmiddels een agentencontract 
afgesloten. 

IHC do Brasil (98%) 
Zoals in het vorige verslag vermeld, neemt IHC do Brasil 
samen met de Braziliaanse werf Emaq deel, ieder voor 
gelijke delen, in een Braziliaanse verkoopmaatschappij 
IHC-Emaq. Naast de twee standaardzuigers die in 1976 
werden verkocht, werden in het verslagjaar vijf van deze 
zuigers verkocht. Deze verkopen bevestigen de gunstige 
verwachtingen omtrent de voor importen praktisch geslo
ten Braziliaanse thuismarkt. 

IHC Holland Exploratie (100%) 
De gunstige ontwikkeling van IHC Holland Exploratie, 
welke maatschappij deelneemt in de Noordwinning 
Groep , verliep geheel volgens de verwachtingen. De be
langrijkste activiteiten van de Noordwinning Groep wa
ren gericht op de verdere exploitatie van het blok K-13, 
gelegen op het Nederlandse continentale plat.Naast het in 
dit blok gelegen A-veld (sinds begin 1976 in exploitatie) 
werd medio 1977 begonnen met de exploitatie van het 

B-veld. Begin 1977 werden opnieuw economisch winbare
hoeveelheden gas aangetroffen in de structuren van het F
en E-veld.
Exploratieboringen in andere Noordzee-concessies van
Noordwinning werden ondernomen. Nieuwe boringen
zijn voor 1978 voorzien.

Mgeleverd 
materieel 

De belangrijkste in 1977 afgeleverde objecten zijn de vol
gende: 

Bagger divisie 
Niet-gestandaardiseerde sleepzuigers 
CO 872 Boa Vista I 4000 m3 Brazilië 
CO 877 Willemstad 3200 m3 Nederland 
CO 880 MOT Dredge VIII 6500 m3 India 
CO 893 Thames 625 m3 Nederland. 

Niet-gestandaardiseerde snijkopzuigers 
CO 885 Rubens 13.600 pk België 
CO 886 Mubarak 12.250 pk Nederland/Koeweit 
CO 889 Jebd-Ali-Bay 10.500 pk Nederland/Dubai 
CO 890 Jumeira Bay 10.500 pk Nederland/Dubai 
CO 894 Maktoum Bay 10.500 pk Nederland/Dubai 
CO 895 Zabeel Bay 10.500 pk Nederland/Dubai 

Standaard snijkopzuigers 
- Drie IHC Beaver 8000 snijkopzuigers waarvan twee
stuks voor opdrachtgevers in Nederland en één voor een
opdrachtgever in Griekenland
- Negen IHC Beaver snijkopzuigers, variërend in type
van IHC Beaver 500 tot IHC Beaver 4000 voor opdrachtge
vers binnen en buiten Europa
- Twee pompstations van het type IHC Beaver 2300
- Vijfsnijkopzuigers van het type IHC Beaver 700 en 1500,
die in licentie worden vervaardigd in Brazilië en Portugal.

Diversen 
- Twee splijtbakken van het type IHC Omnibarge 1000
- Tien splijtbakken van het type IHC Omnibarge 660
- Tien stuks klein baggermaterieel van het type IHC
Amphidredge
- Een grinttoren voor een Nederlandse opdrachtgever
- Reparatiewerkzaamheden
- Baggeronderdelen en baggerinstrumenten, perspijpen
en schroefaskokerafdichtingen van het type Sublime en
Supreme
- Een jig voor ertswinning in Canada
- Vacuüm- en doseersluizen
- Diverse machinale bewerkingen en constructiewerken
- Vier watertankers.

Engineering 
- Bouw van een sleepzuiger van 6000 m3 in Argentinië

- Engineering van zes IHC Omnibarges voor bouw in het
buitenland
- Een goudbaggermolen met ertswasinstallatie voor de
Filippijnen
- Onderdelen voor een rutielzuiger voor Australië.

Deelnemingen divisie 
Engineering 
- Drijvende opslag- en tankerlaadinstaJlaties van de types
CALM. SALM en SALS.

Belangrijke 

groepsgegevens 

over vur jaren 

(in miljoenen guldens) 1977 1976 1975 1974 1973 

Afleveringen 690 865 937 616 465 
Waarde van de produktie 
voor derden 712') 7271) 864 835 590 
Orders in portefeuille 610 732 1.112 1.528 1.066 
Hiervan nog te verwerken 315 459 701 965 763 
Bedrijfsresultaat 13,6 51,4 40,1 7,42) (81,6)2) 

Netto winst 15,9 30.4 12,0 4,4 _3) 
Afschrijvingen 12,0 12,3 14,1 13,5 13,4 

Aanschaffingen duurzame 
produktiemiddelen 17,0 l 1,3 12,1 17,9 17,9 

Dividend 4,34) 3.2 3.2 1,6 

Geplaatst aandelenkapitaal 32,0 32,0 32,0 31,6 31,5 
Reserves 104,9 91,8 63,2 52,5 48,4 
Eigen vermogen 136,9 123,8 95,2 84.1 79,9 
Lang vreemd vermogen 92,4") 81.4 67,!J 37.4 39,9 

(in guldens per aandeel van J 10) 

Netto winst 4,97 9,50 3,76 1,39 neg. 
Afschrijvingen 3,75 3,85 4,40 4,28 4,25 
Eigen vermogen 42,82 38,73 29,80 26,62 25,34 
Lang vreemd vermogen 28,90 25.47 21.23 11,85 12,66 

Dividend 1,334) 1.00 1.00 0,50 

Aantal werknemers aan 
het einde van het jaar 4.366 4.820 5.443 5.506 6.061 

Salarissen en overige 
personeelskosten 194,9 199,8 193.3 173,6 166,1 

'J Exclusief de waarden van de produktie t'oor 11•erken in 11itvoering voor 
eigen rekening 
2

) Waarin uerwerkt de bijzondere uerliezen op dP orders 1>oor drie boorei
landen en op de order uoor Viking Jersey Eq11ipment Limited 
3

/ Na onttrekking aan de algemene reserve van J 43 miljoen 
•; Voorstel 
'') Waarvan voorzieningen f 75 miljoen 



Werk 

Standaard snijkopzuigers 

- Een IHC Beaver 8000 snijkopzuiger voor een Neder
landse opdrachtgever
- Zes snijkopzuigers, variërend in type van IHC Beaver
1500 tot IHC Beaver 4000 voor opdrachtgevers binnen en
buiten Europa
- Zeven snijkopzuigers van het type IHC Beaver 700 en
1500, die in licentie worden ·vervaardigd in Brazilië en
India.
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- Twee sleephopperzuigers van 750 m3 voor Portugal

- Een sleep/grijperhopper van 635 m3 voor Nieuw Zee-

land
- Een rutielzuiger voor Australië.

Offshore divisie 
Boorschip 
CO 950 Maximum waterdiepte 1800 meter voor eigen re-

kening. 

onderhanden 
Diversen 
- Tien splijtbakken van het type IHC Omnibarge waarvan
er zes op voorraad worden gebouwd
- Twee standaard emmermolens van 325 liter voor een
buitenlandse opdrachtgever

Offshore los- en laadinstallatie 
Een CALM voor Nigeria. 

Engineering 
- Drie kranen van 2000 ton hefvermogen

- Klein baggermaterieel van het type IHC Amphidredge
voor opdrachtgevers buiten Nederland

- Twee kranen van 3000 ton hefvermogen.

- Diverse typen jigs voor ertswinning in Indonesië en
Maleisië 

Deelnemingen divisie 
Engineering 
- Diverse drijvende opslag-en tankerlaadinstallaties van
de types CALM, SALM en SBS.

Per 31 december 1977 waren onder meer de volgende or
ders in uitvoering: 

Bagger divisie 
Niet-gestandaardiseerde sleepzuigers 
CO 1102 - 2900 m3 Indonesië 
CO 1108 - 6500 m3 Venezuela 
CO 1109 - 750 m3 Trinidad 

Niet gestandaardiseerde snijkopzuigers 
CO 896 Vlaanderen XIX 16.300 pk België 
CO 897 Umm-Elzemoul 12.300 pk Abu Dhabi 
CO 898 Al-Khatem 12.300 pk Abu Dhabi 

- Onderdelen voor modernisering van tinbaggermolens
in Indonesië
- Baggeronderdelen en baggerinstrumenten, perspijpen
en schroefaskokerafdichtingen
- Reparatiewerkzaamheden
- Vacuüm- en doseersluizen
- Een produktieplatform voor olie- en gaswinning op zee.

Engineering 
- Een offshore tinbaggermolen voor Indonesië
- Een splijthopperzuiger van 5400 m3 voor bouw in de

U.S.A.

CO 899 Al-Hamra 12.300 pk Abu Dhabi 
CO 1103 New Amsterdam 13.330 pk Nederland 

- Vier emmerbaggermolens voor Argentinië
Een sleepzuiger van 1600 m3 voor Canada

- Twee grijphopperzuigers van 400 m3 voor Portugal Tot zover ons werken in 1977 

R 
GAD 

... op 26 april 1978 

In de mededelingen van de raad 
van bestuur werd kort stilgestaan 
bij de bezettingsoverzichten en 
meegedeeld dat er vanmiddag een 
gesprek op het ministerie van 
Economische Zaken zal plaats
vinden met RSV over IHC Gusto, 
Gusto Engineering en het boor
schip. 

Jaarverslag 1977 
Het jaarverslag 1977 wordt behan
deld aan de hand van door de fi
nanciële commissie tevoren ge
stelde vragen. Onder meer wordt 
informatie verstrekt over de voor
lopige balansopstelling van de op 
te richten IHC Baggerbouw N.V., 
het exploitatieresultaat per divi
sie, de reserveringen, voorzienin
gen en vorderingen, de investerin
gen en de in de komende jaren te 
verwachten overheidssteun. Ook 
wordt nader ingegaan op de con
sequenties van de oprichting van 
IHC Inter N.V. en de positie van 
IHC Holland in de nieuwe struc
tuur. Of en in hoeverre de oor
spronkelijke prognoses van het 
Beleidsplan herzien moeten wor
den, dient in de Beleidscommissie 
Scheepsbouw te worden bezien. 
De bewering als zou de vestiging 
Geleen worden gesloten wordt 
door de raad van bestuur ontkend. 
Voorafgaande aan de behandeling 
van de herstructureringsnota 
worden door de ge.kozen leden 
enige vragen gesteld. Naar aanlei
ding hiervan antwoordt de raad 
van bestuur dat over arbeidsvoor
waarden bij overplaatsing overleg 
met de vakverenigingen dient 
plaats te vinden. De raad van be
stuur was en is bereid het gesprek 
hierover met de vakverenigingen 
te hervatten. 
Over toepassing van het sociaal 
plan stelt de raad van bestuur dat 
met de overheid, vakverenigingen 
en werkgevers is overeengekomen 

dat voor de herstructurering in het 
kader van het beleidsplan de so
ciale paragraaf van het beleidsplan 
zal worden toegepast en dat hier
van, vanwege kostenconsequen
ties waarin ook de overheid parti
cipeert, niet zal worden afgewe
ken. 

Herstructurering 
Holland. 

IHC 

De gekozen leden vinden het 
noodzakelijk om nader intern be
raad te voeren over het door hen 
uit te brengen advies teneinde ook 
de in deze vergadering door de 
raad van bestuur verstrekte in
formatie in hun overwegingen te 
kunnen betrekken. Ze achten het 
ook niet zinvol om onderdelen uit 
het totale plan te lichten en deel
adviezen uit te brengen. De voor
zitter brengt in herinnering dat de 
COR sinds 6 april 1978 over de nota 
beschikt en betreurt het dat er nu 
nog geen advies wordt uitge
bracht. Omdat de tijd niet stilstaat 
is het risico aanwezig dat het ad
vies niet meer in beschouwing ge
nomen kan worden bij de te ne
men beslissingen. De gekozen le
den blijven van mening dat zij 
vanwege de veelomvattendheid 
van de problematiek nu geen ad
vies uit kunnen brengen. Er wordt 
een nieuwe vergadering vastge
steld op 3 mei 1978. 

Rondvraag 
In de rondvraag worden vragen 
gesteld over Management Deve
lopment (wordt door nieuwe MD
coördinator met dezelfde aanpak 
voortgezet), over een artikel in 
Forts & Dredging over enginee
rings-aktiviteiten (ten dele niet 
geheel juiste nuancering) en over 
toepassing van bestaande karwei
regeling voor Gusto-mensen die 
aan IHC Smit worden uitgeleend. 

(Bevestigd wordt dat bestaande 
regelingen van kracht blijven zo
lang er geen nieuwe regelingen 
zijn overeengekomen). 

D. L. H. Smit, Voorzitter
A. v.d. Veer, namens de Sekretaris.

. . . . op 3 mei 1978 
Door de gekozen leden van de 
COR is over de voorgenomen her
structurering van IHC Holland 
N.V. het navolgende advies uitge
bracht:

Inleiding 
Op 3 april 1978 werd door de raad 
van bestuur van IHC een nota be
kendgemaakt, inzake een voorstel 
tot herstructurering van IHC Hol
land N.V. Gezien de bevoegdheid 
van de COR, werd aan haar ver
zocht advies uit te brengen om
trent deze voorgenomen herstruc
turering. 
De COR had en heeft grote moeite 
om tot een goed afgewogen advies 
te komen. Enerzijds door de com
plexiteit van relaties in gebeurte
nissen en organen die te maken 
hebben met deze herstructurering, 
anderzijds omdat de eigen positie 
van de COR als adviserend li
chaam in het geding is. 
De complexiteit wordt ingegeven 
door de overlegstructuur, die ge
groeid is in de Nederlandse 
scheepsbouw, waardoor de voor
gestelde herstructurering in on
derdelen samenvalt met de werf
groepen 1 en 3. Deze complexiteit 
werd na 20 maart 1978 nog ver
groot door de wijze van inmenging 
van de overheid, waarmee tevens 
de beleidscommissie scheeps
bouw als overlegorgaan in geding 
kwam 
De eigen positie van de COR 
kwam in het geding, nadat aan 
haar gevraagd was advies uit te 
brengen terwijl al gebleken was 
dat reeds overleg had plaats ge
vonden tussen de raad van bestuur 
en de overheid. Tevens bleek tij
dens het overleg van de gekozen 
leden van de COR, dat een deel van 
de herstructurering al in gang was 
gezet, door het oprichten van IHC 
Inter N.V. 
De COR heeft naar aanleiding van 
bovenstaande zich de vraag ge
steld, welke waarde zij nog toe 
moet kennen aan een uit te bren
gen advies. 
Ondanks deze twijfel heeft de COR 
toch gemeend advies uit te moeten 
brengen, zij het dat op grond van 
bovenstaande zij niet in staat is een 
totaal advies te geven omtrent het 
geheel van de herstructurering. 
Voor de goede orde wijst de COR 

er op dat, gezien de samenhang 
met de aktiviteiten van de beleids
commissie in werfgroep 3, dat zij 
van mening is dat het overleg in 
werf groep 3 noodzakelijk tot totale 
overeenstemming moet leiden. 

Offshore 
De COR is van mening dat in het 
licht van de ontwikkeling die 
plaats vindt in de discussie in de 
beleidscommissie scheepsbouw 
omtrent de Gusto offshore organi
satie nog geen advies uit te kunnen 
brengen. 
Wel spreekt zij zich positief uit om
trent de ontwikkeling in de dis
cussie die er op gericht is de 
Gusto-offshore organisatie als 
eenheid te integreren. 
Wanneer de discussie omtrent de 
offshore organisatie is afgerond, 
wat zoals het er nu naar uitziet op 
10 mei a.s. zal plaatsvinden, wenst 
de COR alsnog te adviseren aan de 
hand van de dan voorliggende si
tuatie. 

IHC Baggerbouw N.V. 
De COR is van mening dat over
heidsdeelname voor versterking 
van de positie van de baggeraktivi
teiten positief beoordeeld moet 
worden. 
De COR blijft echter grote moeite 
houden met de voorgenomen op
splitsing van het concern. Naar de 
mening van de COR had de in
breng van alle aktiviteiten van IHC 
de beste uitgangspositie gegeven 
voor het behoud van optimale 
werkgelegenheid. Ingegeven door 
de realiteit dat inmiddels de op
richting heeft plaats gevonden van 
IHC Inter N.V. is de COR van me
ning akkoord te moeten gaan met 
de oprichting van een IHC bag
gerbouw N.V., onder navolgende 
condities en met de kanttekening 
dat de COR zich gestoord heeft aan 
de grote nadruk die de raad van 
bestuur legt op de positie en de 
uitbouw van de buitenlandse on
dernemingen, terwijl de samen
hang met de continuering van de 
Nederlandse ondernemingen niet 
in discussi� is gebracht. 
De condities die de COR wenst te 
stellen voor het oprichten van IHC 
Baggerbouw N.V. zijn de volgen
de: 
1. Naast de genoemde onderne
mingen die ingebracht worden in
de IHC Baggerbouw N.V., dienen
ook de andere ondernemingen van
IHC in Nederland ondergebracht
te worden in de nieuw te vormen
baggergroep.
2. Tussen de nieuw te vormen IHC
Baggerbouw N.V. en IHC Inter
N.V. dienen overeenkomsten af
gesloten te worden inzake finan-

ciële steun bij eventuele kalamitei
ten in de eerst komende jaren. 
3. Tussen de nieuw te vormen IHC
Baggerbouw N.V. en IHC Inter 
N.V. dienen overeenkomsten af
gesloten te worden inzake order
verwerving en orderverwerking
voor en door de Nederlandse on
derneming .
4. De organisatorische opzet in
overleg met de COR zodanig zal 
zijn dat van gelijkwaardige part
ners kan worden gesproken. Geen 
centrale diensten t.b.v. IHC Bag
gerbouw N.V. zullen ressorteren 
onder een der directies van een der 
betrokken werkmaatschappijen. 
5. Zodanige overeenkomst met
regering en Van Rees dat de aande
len niet anders dan onderling of
met goedvinden van alle partijen
kunnen worden verkocht.
Uiteraard wordt door de COR on
derkend dat met bovenstaande
voorwaarden over de grenzen gra
ven van de baggeraktiviteiten
heen wordt gegaan en ook op het
terrein van de offshore aktiviteiten
komen.
Mocht de discussie van de offshore
organisatie zodanig verlopen dat
deze elders ingebracht worden,
zullen bovenstaande voorwaarden
een nadere dimensie moeten
krijgen welke een nadere verde
ling tussen bagger en offshore
aangeeft.

Sociaal beleid 
De COR spreekt als uitdrukkelijke 
voorwaarden uit dat gedwongen 
ontslagen niet plaats mogen vin
den. 
De eventuele sociale gevolgen die 
voortvloeien uit de herstructure
ring dienen de regelingen van toe
passing te zien die binnen het hui
dige concern bestaan, zowel de 
concernregelingen als de bedrijfs
regelingen. 
Als meest vooraanstaande rege
ling wordt door de COR het Smit 
en Bolm�s-plan gezien. 
De rechten die opgebouwd zijn 
door de werknemers binnen het 
huidige concern dienen onverkort 
overgenomen te worden door de 
nieuw te vormen groep. 
Zolang geen volledige overeen
stemming en realisatie is bereikt 
over de voorgenomen herstructu
rering van de IH C Holland N.V. zal 
de COR in zijn huidige samenstel
ling blijven functioneren. 

Dit advies is onder dankzegging 
door de voorzitter in ontvangst ge
nomen en zal nu door de raad van 
bestuur worden bestudeerd. 

D. L. H. Smit, voorzitter
P. A. M. Schudelaro, secretaris.




