
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.




