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Terugblik op 
de actualiteit 
Voor de redactie van een perso
neelskrant is het soms onverm ij
del ij k  dat bepaplde berichten nèl 
n ie t  meer kunnen worden opge
nomen.  Zo was het d rukken van 
hel  vorige nu mmer net begonnen, 
toen het ook voor ons concern bL·
langrij ke nieuws bekend werd 
over de beleidsvoornemens van d(• 
reger i ng ten aanz ien van de her
st rucl u rL· r ings p lannen voor de 
sch(•epsbouw. Om n iemand in het 
ongew isse te !ah.'n on:r de mede
del i ngen van de M i n isters van 
�conom ische Zaken en Soc iale 
Zaken is t oen bL·s lo ten om dL· br iL• f  
\·an deze bew inds l iedl'n in  z'n gL·
heel ler kennis van onze mede
werkers te brl'ngen door de u it
gi llc van eL•n <.•xt ra Zeskra nt. Om
dal \·erzending per post met het 
oog t>P de.· Paasdagen pro b lemen 
zou geven. is d i t  nummer op de 
bcdrij\·en "aan de poort' ' u i tgc
dc(• ld .  D i t was de snelste manier 
om u van "het n ieuws van 20 
maart" op de hoogte te brenge n !  

Gesprek met 
vakverenigingen 
V ia de aa np lakborden werd ver
volgens op 2!:J maart j l .  het vol
g<.:nde bek<.: nd gemaakt: 
Op 28 maart jl . vond een gesprek 
plaats tu ssen de raad \·an bestu ur  
L'n bcstu u rdL•rs van de I ndustrie
bonden NVV,  NKV. C N V  en U n ie 
BLHP .  
De.· bestuu rders \'an de vakvereni 
g i ngen deelden aan de raad van 
bestuur  h u n  u it gangspu nten m<.:dc 
d iL• z ij a ls  voorwaard<.:n zagen voor 
een goed overleg over het bL•houd 
van zovee l mogL· l ijk werkgelegen
h e id. De v .v . -besluu rders vroegc·n 
de bere idh<.: id \' ,rn dL· raad \ ·an be
stu u r  om het uehoud \·an zo\·cel 
mogel ij k  werkgelegenheid o.a. 
met de vo lgende m iddelen na te 
s t r<.:ven :  

geen gcdwongc.·n ontslagen 
- aanv u l l i ng van hel nat uurl ijk
verloop

andere verde l i ng van besc.: h ik
bare arbeid door \·<.:rkorl ing van de 
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Deze vergader ing is belegd o p  ver
zoek van de raad van bestuur. Aan 
de orde is één agendapunt:  infor
matie over o ntwikkelingen in het 
kader van het Beleidsplan. 
De voorzitter opent de vergade
ring en brengt verslag uit van het 
bezoek van de leden van de raad 
van bestuur aan de Ministers van 
Econo mische Zaken en Sociale 
Zaken. 
In aanvul l ing op hetgeen reeds 
schriftel ijk  aan al onze medewer
kers ter kennis is gebracht, deelt 
de voorzitter mee, dat de regering  
a l s  aanvullende voorwaarden 
heeft gesteld dat er twee commis
sarissen en een waarnemer door de 
regering zullen worden benoemd. 
De waarnemer wordt bevoegd om 
waar hij dat nodig acht besluiten 
van de raad van commissarissen 
één maand te blokkeren . 

dagel ijkse arbeidst ijd, u itbreid ing 
van de regel i ng vervroegd u i ttre
den en andere ploegendiensten .  
Voorts verlangden d e  v .v . -be
stuurders een meer continue over
legs ituatie om de operationele 
p lannen. de orderposi t ie  en de re
su ltaten per divis ie  en werkmaat
sc hap p ij te bespreken en de moge
l ijkhe id om de managements- en 
organ isat iestructuur aan een kr it i 
sche beschouwing te onderwer
pen. Het gesprek over deze punten 
zou naar h u n  men i ng d ienen te 
worden omgezet i n  afspraken van 
langere duur  (3 jaar) .  
De raad van bestuur  heeft op  ver
sch i l lende van deze punten nadere 
toe l ich t ing gekregen. De  door de 
v .v . -bestu u rders gestelde voor
waarden hebben een zodan ige
draagwijdte dat nader beraad door
de raad van bestuur  nodig is ten
e inde de door de vakverenigingen
gestelde algemene u itgangspu n
ten te toetsen aan de concrete si
tuatie van het IHC concern .
I n  de bes prek ing met de v.v .-be
stu urders werd in het b ijzonder
aandacht  besteed aan de pro ble
matiek van de gedwongen ontsla
gen .  De raad van bestuur  heeft
daarover gesteld dat, gezien de s i 
tuatie in het concern, gedwongen
ontslagen onvermijdbaar zul len
z ijn ,  maar dat getracht zal worden
deze in  goed overleg met de vak
veren igi ngen zoveel mogel ijk te
beperken.  Aans lu it ing zal w orden
gezocht  bij de benader ingsw ijze
zoals in h et bele idsplan van de
sc.:heepsbouw i s  aangegeven.
De raad van bestu ur heeft de be
re idhe id u i tges proken om op  korte
term ijn h et overleg voort te zetten
en het heeft daartoe de v.v.- be
stuu rders u i tgenodigd voor een
volgende bespreking op 5 of6 apr i l
a.s.

Raad van Bestuur. 

De voorzitter stelt de gekozen le
den van de COR, ingevolge artikel 
4 van het reglement, in de gele
genheid advies uit te brengen over 
het rapport van de heer Langman. 
De raad van bestuur vraagt zich af 
of de COR zich staande de verga
dering kan uitspreken. De secreta
ris verzoekt echter de voorzitter 
om zij n mededeling te vervolgen. 
Het tweede deel van de medede
lingen van de ministers heeft be
trekking op de offshore. Aan de 
orde zijn geweest de aanbevelin
gen gedaan in het rapport van 
werfgroepering 1 en in het bijzon
der IHC Gusto. De ministers deel
den de raad van bestuur mee dat: 
- geen verder verliesparticipaties
voor orders bij IHC Gusto zal wor
den gegeven ;
- dat werk uit de baggersector,
conform het beleidsplan,  voorbe-

. . .  en de plannen van morgen 

Brief aan medewerkers 
Op 6 april schreef de raad van bestuur 
in een brief aan alle medewerkers het 
volgende: 
De raad van bestuur van IHC Holland 
heeft de vakbonden op 5 april 1978 ge
ïnformeerd over een voorgenomen 
herstructurering van het concern. die 
voor het Nederlandse gedeelte van het 
concern aanslu it  b ij de ontwik kel ing 
van de besprek ingen in de Beleids
comm issie Scheepsbouw. 
De raad van bestuur heeft desgevraagd 
haar bereidheid u itgesproken over al
ternatieven voor de productie-afdel in
gen van Gusto te spreken binnen het 
kader van de Beleidscommissie 
Scheepsbouw. De ministers van So
ciale Zaken en Econom ische Zaken 
hebben o.a. gesteld dat het overleg 
over alternatieven voór 1 mei 1 978 af
gerond d ient te zijn zodat dan de ar
beidsbemiddel ing voor hen van w ie  de 
arbeidsplaats vervalt ter hand kan 
worden genomen. 
De raad van bestuur  zal voorts b innen 
het door de Min isters van Sociale Za
ken en Economische Zaken aangege
ven raam streven naar het zoveel moge
lij k  voorkomen van gedwongen ont
slagen .  

De voorgenomen herstructurering zal 
ook i n  de vergaderingen van de Cen
trale Ondernemingsraad en de Onder
nemingsraden worden besproken. 
Er is over dit onderwerp een u i tvoerige 
nota, gedateerd 3 apri l  1 978, geschre
ven, die voor ieder personeelsl id bij de 
personeelsdienst van zij n maatschap
pij verkrijgbaar i s .  

De nota van 3 apri l

De pla nnen 
tot herstructurering 

Samenvatting 
De act iv i teiten van JHC Holland N.V .  
v inden plaats in  een bagger d iv is ie, een 
o ffshore d ivis ie en een deelnemingen 
divis ie. 
De problemen , d ie in de Nederlandse 
produktiebedrijven van d(é eerste twee 
d ivisi es worden ondervonden, z ijn on
derwerp van studie in de Beleidscom
missie Scheepsbouw. Voor de bagger 
d iv is ie heeft dit geleid tot aanbevelin
gen aan de Beleidscomm issie 
Scheepsbouw tot de vorming met 
staatsdeelneming van een hecht sa
menwerkende groep. Mede gezien het 

standpunt van de Min isters van Eco, 
nomische en Sociale Zaken te dien 
aanzien, neemt IHC Ho lland N .V .  deze 
aanbevelingen over. 
Voor de offshore divisie hebben het 
meerderheidsadvies van de Beleids
commissie Scheepsbouw en het 
daarop volgende standpunt van de M i
nisters IHC H olland doen besluiten de 
produktie b ij IHC G usto B .V .  te beëi n
digen en de engi neering activiteiten 
voort te zetten. 
De uitbouw van de goed renderende 
deelnemingen d iv is ie met haar onder
nem ingen in het bu i tenland zal worden 
voortgezet. 
Aan de moeilijkheden, d ie in het Ne
derlandse deel van de groep worden 
ondervonden. zal grotendeels het 
hoofd kunnen worden geboden dank 
zij aanzienl ij ke door de overheid  toe
gezegde steun. Door IHC H olland N.V. 
zal h ierin worden bijgedragen door het 
inbrengen van m iddelen vanuit de 
deelnemingen div isie. De omvang van 
deze m iddelen d ie aan het bu itenland 
kunnen worden onttrokken , is u iter
aard aan beperkingen onderhevig, 
daar de continuïteit van dat gedeelte 
van het concern niet in gevaar mag 
worden gebracht. 
Voortvloeiende uit het bovenstaande 
wordt in deze nota voorgesteld om 
enerzijds over te gaan tol opricht ing 
van een baggerbou wgroep en ander
zijds de deelnem ingen d ivis ie van IHC  
Hol land N .V. zel fstandig te maken. 

Uitgangspunten 
De werkmaatschappijen, die zich b i n
nen IHC Hol land N .V. hebben gespe
cialiseerd op het bouwen van bagger
materieel, hebben reële toekomstmo
gelijk heden, m its: 
- versterk ing van het voor deze be
dr ijven beschikbare eigen vermogen
wordt bere ikt. zodat de verwachte ver
l iezen in de komende jaren kunnen
worden opgevangen:
- omvangrij ke investeringen worden
verricht, die op basis van achterge
stelde leningen worden gefinanc ierd;
- een capacite i tsreductie bij IHC 
Gusto Staalbouw B.V. wordt doorge
voerd-. -
De Beleidscomm issie Scheepsbouw is 
betreffende werfgroepering I in meer
derheid tot de  conclusie gekomen, dat 
de produktie-activitci ten bij IHC  
Gusto B .V .  d ienen te worden beëin
digd. Ook de Min ister van Economi
sche Zaken gaat in zijn brief van 2 1
maart 1 978 aan de Voorzitter van de

houden is aan de werven die deel
nemen in de n ieuwe baggerbouw 
N.V. ;
- dat de overheid geen financiële 
steun zal verlenen bij de beëindi
ging van de produktie van IHC 
Gusto anders dan het in het be
leidsplan genoemde deel van 15% 
van de afvloeiingskosten.
Vervolgens deelt de voorzitter mee
dat de raad van bestuur goede nota
heeft genomen van het standpunt
van de gekozen leden inzake de 
conclusies van het rapport van 
werfgroepering 1, zoals vervat in
de hieromtrent met hen gevoerde 
briefwisseling. Tegen de achter
grond van de mededeling van de 
overheid ziet de raad van bestuur
in dit standpunt van de gekozen
leden geen aanleiding terug te
komen op de voorgenomen slui
ting van de produktie van IHC
Gusto. Dit mede gezien de be
perktheid van de financiële mid
delen die toereikend zijn voor de
afbouw volgens de regels van het
beleidsplan.

commissarissen. Zolang het ge
noemde gesprek nog niet heeft 
plaatsgevonden, zij n de gekozen 
leden van de COR van mening niet 
in te kunnen gaan op uw verzoek 
over het door u naar voren ge
brachte onderwerp te discussiëren 
voordat genoemd gesprek met de 
raad van commissarissen heeft 
p laatsgevonden". 

De vergadering verzoekt om een
schorsing.
Na de schorsing legt de secretaris
namens de gekozen leden de vol
gende verklaring af:
, , In de laatstgehouden COR
vergadering is de afspraak ge
maakt om naar aanleiding van
punt 7 van de daar geldende age
nda, een gesprek te arrangeren
tussen de gekozen leden van de
COR en de voltallige raad van

De voorzitter deelt mee dat don
derdag aanstaande de eerste gele
genheid is dat de raad van com
missarissen voltallig bijeen is. Het 
verzoek van de gekozen leden 
staat op de agenda. Niets meer aan 
de orde zijnde, sluit de voorzitter 
vervolgens de vergaderi ng. 

De voorzitter De secretaris 

Tweede Kamer der Staten-Generaal 
van slu iting van deze werf uit. De Raad 
van Bestuur is het met deze conclusie 
eens. Vervangende produktie
activ i teiten voor IHC Gusto B .V .  zijn 
n iet beschikbaar. 
Het boorsch ip CO 950 zal na tewater
leating n iet worden afgebouwd, daar 
de financiering zonder opdrachtgeven , 
een te zware last is voor de vennoot
schap. De Staal heeft haar financie
ringsgarantie teruggevraagd. 
Gezien de opgebouwde know-how en 
de gespec ialiseerde vakbekwaamheid 
van de betrokken medewerkers is be
sloten de engineering activi teiten van 
IHC Gusto B.V. als zelfstandige een
heid voort te zetten. 
De bu itenlandse acti viteiten van IHC 
Holland N.V. ,  gebundeld in  de Zw i t
serse houdstermaatschappij IHC Ine. 
S .A. .  vertonen over de afgelopen jaren
goede resu ltaten. Verder groei en ver
bred ing van deze activiteiten zijn af
hankel ijk van een vo ldoende ris icod
ragend vermogen. Er d ient voor te
worden zorggedragen. dat in de toe
komst door deze groep een zel fstandig
beroep op  de kapitaa lmarkt kan wor
den gedaan om de verdere ui tbouw van
haar activi teiten zeker te kunnen stel
len.
De h ierna beschreven plannen tot her- ·
structurer ing van de IHC Hol land
groep zijn  gebaseerd op de u itgang
spunten, zoals h iervoor genoemd.
Hierbij is ernaar gestreefd een even
wicht te berei ken tussen de versch i l
lende belangen b innen onze groep.

Herstructurering 
Oprichting 
IHC Baggerbouw N.V. 
De voorstel len van de heer Langman 
inzake werf groepering 3 s lu i ten aan b ij 
de bovengenoemde uitgangspunten. 
De brief d.d. 21 maa rt 1 978 van de Min
ster van Economische Zaken aan de 
Voorzitter van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal schept de financiële 
mogelij kheid voor opr ichting van IHC 
Baggerbouw N .V . .  een nieuwe ven
nootschap waarin de Nederlandse 
overheid (via De Nationa le Investe
r ingsbank), IHC Holland N.V. en Werf 
Van Rees B.V.  zullen deel nemen in een 
geschatte aandelenverhouding van 48 : 
48 : 4 .  IHC Holland N.V. zal de navol
gende bedrijven in brengen : 
• IHC Smit  B .V . te K inderd ijk
• M ineraal Technologisch I nstituut
B.V. te K inderd ij k
• Smit Engineering B .V. te Kinderdijk
• IHC Verschure B.V. te Amsterdam
• Oranjewerf B.V. te Amsterdam
• IHC De Klop B.V. te S l iedrecht
• IHC Gusto Staa l bouw B.V.  te Sl i k
kerveer
• De Machinefabriek Noordwij ker
hout B.V.  te Noordwijkerhout
• N aval consu l t-Ho l land B.V. te Rot
terdam. 
De overheid zal in  het aandelenkapi
taal deelnemen met eC'n bedrag van 
.f 67,5 mi ljoen . Daarnaast. worden ach
tergestelde leningen en invester ings
subs idies tol I 1 50 mi ljoen in het voor
u i tzicht gesteld in verband met de in 
het rapport Langman voorgestelde in
vesteringsplan nt'n .  
De Raad van Commissarissen en d0 
Raad van Bestuur van I HC Bagger
bouw N.V . zullen in overleg met de 
beide andere aandeelhouders worden 
samengesteld en benoemd. Daarnaast 
zal een regeringswaarnemer worden 
aangesteld. 
Voorwaarde voor bovengenoemde 
deelnem ing van dl• Staat i n  het aande
len kapi taal en de daarbij behorende fi
nanc ieringsregel ing is .  dat IH C  Hol
land N.V. naast haar i nbreng in de 
vorm van dochterondernemingen een 
bijdrage van f 1 5  m i ljoen bij opri cht ing 
ter besch ikk ing stel t .  Onder bepaalde 
omstandigheden verpl ichten de Staat 
en THC Holland N .V. zic.:h ieder nog 
eens .f 15 mi ljoen ter besch ikk ing te 
stel len i n  de komende jaren . 

Beëindiging van de produktie
activiteiten van IHC Gusto B.V. 
Gezien de genoemde uitgangspunten 
zal op korte termijn een beg in  moeten 
worden gemaakt met de afbouw van de  
produktie-activi teiten van IHC Gusto 
B.V.  De bouw van het boorsch i p  zal,
zoals ook in eerder genoemde brief van 
de Minister van Economische Zaken 
vermeld,  na tewaterlating worden 
stopgezet in afwachting van eventuele 
afbouw, nadat een koper voor dit sch ip  
za l  zijn gevonden. De  k osten, gepaard 
gaande met de onvermijdelijke af
vloeii ng van personeel en kapitaa lsver
liezen. k omen naeenoee eeheel ten l 



laste van IHC Gusto B.V. De bij IHC 
Holland N.V. gevormde voorziening 
voor _herstructurering ad f 25 miljoen 
zal hiertoe, voorzover nodig, aan IHC 
Gusto B.V. ter beschikking worden ge
steld. 
De staatsgarantie voor financiering 
van het boorschip moet worden terug
gegeven. Dit betekent, dat dit schip 
geheel uit eigen middelen zal worden 
gefinancierd. Als gevolg van nog te 
verrichten investeringen ad f 25 mil-
joen zal dit bedrag bij de tewaterlating 
Z!Jn opgelopen tot f 35 miljoen. 

Oprichting 
IHC Gusto Engineering B.V. 
Voor de _ voortzetting van de enginee
nng act1v1te1ten zal een zelfstandige 
vennootschap worden opgericht onder 

Huidig organisatieschema 
IHC Holland N.V. 
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de naa_m IHC Gusto Engineering B.V. \ Bagger Divisie J 
H1erb1J _wordt ervan uitgegaan, dat een '-..., _______________________________ / 
derge!JJke zelfstandige eenheid de 
beste ontplooiingskansen heeft. wan
neer de klant de bouwplaats kan kie
zen. 
Bereidheid van de zijde van IHC Hol
land N.V. bestaat om door middel van 
licentieverlening en/of projectgewijze 
samenwerking met andere Neder
landse bedrijven waar mogelijk de 
produktie, voortvloeiende uit deze en
gineering activiteiten, in Nederland te 
doen plaatsvinden. 

Verzelfstandiging van IHC Ine. S.A. 
De herstructurering van het Neder
landse deel van de lHC Holland groep 
vergt liquide middelen, welke niet 
meer in voldoende mate in dat deel van 
de concern aanwezig zijn. In het bij
zonder dient hier te worden gewezen 
op de door de overheid verlangde in
breng in liquide middelen ad f 15 mil
joen bij oprichting van lHC Bagger
bouw N.V. en de wellicht in de toe
komst noodzakelijke aanvullende ka
pitaalinjectie van f 15 miljoen; voor de 
financiering van het boorschip zullen 
evenmin voldoende middelen in Ne
derland beschikbaar zijn. 
lHC Holland N.V. is bereid de in dit 
verband benodigde fondsen te putten 
uit de in het buitenland verdiende 
middelen. mits de verdere uitbouw van 
de desbetreffende in het buitenland 
gevestigde bedrijven hiermede niet 
w_ordt bedreigd. Dit is belangrijk voor 
die groep bedrijven en het daarbij be
trokken personeel. doch het is even
zeer een voorwaarde om uiteindelijk 
een belangnJk bedrag aan middelen 
naar het Nederlandse deel van IHC 
Holland N.V. te doen toevloeien. Bo
vendien is bij overdracht van eigen 
vermogen uit IHC Ine. S.A. een voor
waarde, dat dit vermogen in de toe
komst door een beroep op de kapi
taalmarkt weer kan worden aangevuld. 
Hiertoe 1s een voldoende zelfstandig
heid van deze groep een vereiste. 

Aan het samenstel van bovenge
noemde uitgangspunten en overwe
gingen kan het beste worden voldaan 
door de navolgende reorganisatie van 
het buitenlandse deel van ons concern 
door te voeren: 
Om te voorzien in een directe behoefte 
aan middelen in Nederland, zal IHC 
Ine. S.A. een dividenduitkering doen 
van f 25 miljoen aan IHC Holland N.V. 
Daarna zal IHC Holland N.V. 60% van 
haar aandelenbezit in IHC Ine. S.A. 
overdragen aan een nieuw op te richten 
Nederlandse houdstermaatschappij 
IHC Inter N.V. De waarde van de over 
te dragen aandelen is vastgesteld op 
60% van de balanswaarde van het eigen 
vermogen op de datum van over
dracht. zijnde f 36.174.000. Betaling 
hiervan door lHC Inter N.V. zal als 
volgt geschieden: bij overdracht een 
eerste termijn ad .f 1.174.000 uit het ge
storte kapitaal in IHC Inter N.V. 
(f 3.196.000); het restant ad .f 35.000.000 
in tien gelijke jaarlijkse bedragen van 
.f 5.216.032 voor aflossing en rente. De 
rentevoet bedraagt 8'¼,. 
Vervolgens zal aan de in mei te houden 
algemene vergadering van aandeel
houders van IHC Holland N.V. worden 
voorgesteld ten laste van de netto 
winst over 1977. die .f 15.896.000 be
draagt. het gehele geplaatste aande
lenkapitaal van IHC Inter N.V., zijnde 
f 3.196.000, in de vorm van certificaten 
als dividend over het jaar 1977 aan aan
deelhouders van IHC Holland N.V. uit 
te keren. Dit komt overeen met een di
vidend van 10%. Hiermede wordt de 
eerdergenoemde noodzakelijke zelf
standigheid van IHC Ine. S.A. bereikt. 
Bovendienkrijgen hierdoor de aan
deelhouders van IHC Holland N.V. een 
rechtstreeks belang in de buitenlandse 
acti_viteiten van de groep. De te betalen
d1v1dendbelasting zal door de ven
nootschap worden gedragen. 

Sociale gevolgen 
In deze paragraaf wordt nader inge
gaan op de sociale gevolgen van de be
schreven herstructurering van IHC 
Holland N.V. 

IHC Gusto B.V. 
De Beleidscommissie Scheepsbouw 
besloot in meerderheid om overeen
komstig het herstructureringsplan van 
werfgroepering 1 te adviseren tot 
beëindiging van de produktie
activiteiten van IHC Gusto B.V. 
De huidige personeelsbezetting be
draagt ca. 820 man, zodat rekening 
houdend met het veronderstelde be
houd_ van de Gusto engineering
act1v1te1ten, sprake is van het verloren 
gaan van ca. 720 arbeidsplaatsen. 
Verwacht wordt, dat het grootste ge
deelte van de werknemers die deze ar
beidsplaatsen bezetten, weer in andere 
bedrijven in het Waterweggebied werk 
kunnen vinden. Dit betreft vooral de 
direct produktieve medewerkers. In 
het rapport van werf groepering I werd 
een cijfermatige analyse gegeven van 
de personeelsoverschotten en 
tekorten in de tot deze groep beho
rende werven. 
Het is van groot belang, dat de werven. 
de vakbonden en de gewestelijke ar
beidsbureaus (samenwerkend in de 
Sociale Begeleidingscommissies) op 
zo kort mogelijke termijn de herplaat
sing van werknemers gaan bevorde
ren. Alle krachten zullen worden inge
spannen om onvrijwillig ontslag zoveel 
nogelijk te beperken. Waar onvrijwillig 
ontslag niet te vermijden zal zijn, zul
len de regelingen zoals omschreven in 
de sociale paragraaf van het beleids
plan, worden toegepast. 

Offshore engineering 
Zoals uit de vorige paragraaf reeds 
blijkt, wordt de personeelssterkte van 
IHC Gusto Engineering B.V. geschat 
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op ca. 100 medewerkers, die voorname
lijk gerecruteerd zullen worden uit het 
IHC Gusto personeelsbestand. 
De arbeidsvoorwaarden van de perso
neelsleden afkomstig van IHC Gusto 
B.V. zullen door IHC Gusto Enginee
nng B.V. worden overgenomen. 

IHC Baggerbouw N.V. 
Uitvoering van de in het herstructure
ringsplan van de werfgroepering 3 ge
dane aanbevelingen houdt in. dat de 
werven IHC Smit. IHC Verschure en 
IHC De Klop. voorzover dit nu kan 
worden voorzien. op hun huidige pro
duktieniveau kunnen worden ge
handhaafd. 
Voor IHC Gusto Staalbouw B.V. is in 
het rapport een reductie van de perso
neelssterkte voorzien met 145 perso
nen. Deze vermindering is reeds voor 
een deel gerealiseerd. Door natuurlijk 
verloop en interne overplaatsing bin
nen het concern is na 1 december 1977 
reeds een personeelsvermindering van 
60 personen opgetreden. Verwacht 
wordt, dat een belangrijk deel van de 
nog te realiseren personeelsverminde
ring gerealiseerd kan worden zonder 
gedwongen ontslagen. 
De overige door IHC Holland N.V. in 
de JHC Baggerbouw N.V. in te brengen 
bednJven zullen in hun huidige om
vang kunnen worden ingebracht. Voor 
de werknemers in dienst van de be
drijven die deel uitmaken van de 
nieuwe N.V. heeft dit geen sociale ge-

Financiële gevolgen 

volgen omdat hun dienstverband blijft 
gehandhaafd. 
Het ligt in de bedoeling om vanuit de 
ondernemingsraden een centrale on
dernemingsraad samen te stellen. 

· Het voornemen bestaat om ter assis
tentie van liet bestuur van de nieuwe 
N.V., nadat dit ten genoege van de 
Staat zal zijn samengesteld, een aantal 
stafdiensten te vormen, die van hel 
hoofdkantoor van IHC Holland N.V. 
worden afgesplitst. Dit betreft ca. 20 
personeelsleden. Aan hen zal dan een 
dienstverband in de lHC Baggerbouw 
N.V. kunnen worden aangeboden.
waarbij de bestaande arbeidsvoor
waarden zullen worden overgenomen. 
Het ligt in de bedoeling, dat het be
stuur en de stafdiensten van de nieuwe 
N.V. kantoorruimte betrekken die ge
scheiden is van die van IHC Holland 
N.V. Gedacht wordt aan een gemakke
lijk bereikbare plaats in Rotterdam.

IHC Inter N.V. en IHC Ine. S.A. 
Ten behoeve van het bestuur van IHC 
Inter N.V. en van IHC Ine. S.A. zullen 
door de stafdiensten van IHC Holland 
N.V. werkzaamheden worden verricht
naast de taken die overblijven ten 
dienste van die Nederlandse werk
maatschappijen. die niet behoren lot 
de IHC Baggerbouw N.V. 
Alle personeelsleden van de tot IHC 
Ine. S.A. behorende ondernemingen 
zijn in het buitenland werkzaam. 

Stafdiensten IHC Holland N.V. 
Na afsplitsing van de stafdiensten 
t.b.v. IHC Baggerbouw N.V. zullen nog
ca. 25 medewerkers werkzaam zijn bij 
IHC Holland N.V. 
Deze werknemers zullen belast zijn 
met de genoemde taken voor lH C Inter 
N.V. en lHC Ine. S.A. De afbouw van
IHC Gusto B.V. zal gedurende geruime 
tijd nog aandacht vragen. Daarnaast 
zal, al naar de ontwikkeling in de toe
komst van IHC Inter N.V. en IHC Ine. 
S.A.. mogelijk sprake zijn van uitbrei
ding van bestaande taken of ontstaan 
van nieuwe taken. 
Er wordt de voorkeur aan gegeven om
in de nieuwe constellatie de controle 
geheel door de externe accountant te 
laten verrichten. Hierdoor komt de in
terne accountantsdienst te ven·allen. 
Dit betreft zes personeelsleden voor 
wie de arbeidsplaats echter niet verlo
ren gaat omdat onze externe accoun
tant, Klynveld Kraayenhof & Co. be
reid is gevonden deze personeelsleden 
een dienstverband aan te bieden. 
waarbij geen achteruitgang in het to
taal van arbeidsvoorwaarden zal op
treden. 

De hiervoor voorgestelde herstructurering. waarvoor aanzienlijke financiële 
middelen noodzakelijk zijn. wordt als volgt bereikt: 

- De Nederlandse overheid brengt
financieringsmiddelen in tot een 
totaal bedrag van 
- IHC Holland N.V. draagt bij:
• een bedrag uit het buitenlandse
deel van het concern ad 
• aanwending van de voorziening voor
herstructuering ad 

Totaal 

Dit totaal zal als volgt worden aangewend: 

J 55.000.000 

.f 25.000.000 

a) In verband met de vorming van lHC Baggerbouw N.V.
Versterking eigen vermogen 
door de Staat 
door IHC Holland N.V. 

f 67.500.000 
f 15.000.000 

Investeringsleningen en subsidies 
door de Staat 
Aanvullende kapitaalinjecties 
door de Staat 
door lHC Holland N.V. 

J 15.000.000 
I 15.000.000 

J 82.500.000 

I 150.000.000 

f 30.000.000 

b) In verband met de afbouw van IHC Gusto B.V.
Investeringen in boorschip voor eigen 

f 25.000.000 
f 25.000.000 

rekening door IHC Holland N.V. 
Sluitings- en afvloeiingskosten 

.f 2:32.500.000 

J 80.000.000 

f 312.500.000 

./ 262.500.000

f 50.000.000 

./ 312.500.000

Door het bove_nstaande wordt bereikt. dat de Nederlandse bedrij,·en zoals sa
mengebracht ll1 cle op te richten baggerbouwgroep. een gezonde financiële 
startpos1t1e verknJgen. Het eigen vermogen zal .f 155 miljoen bedragen. Daaren
boven_ 1s onder bepaald_e omstandigheden aanvullend risicodragend kapitaal
beschikbaar tot.f 30 milJoen. De verliesparticipatieregeling van het beleidsplan 
scheep_sbouw blijft onverminderd van kracht. De aan IHC Gusto B.V. ter be
schikking te stellen middelen staan een ordelijke afbouw van de produktie toe. 
mits deze gelJJke tred houdt met de afloop van het beschikbare werk. 




