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RAAD VAN BESTUUR 

Aan de Leden van de 

Centrale Ondernemingsraad 

Amsterdam, 6 december 1979 

KA Mijne Heren, 

Bij deze kom ik terug op uw brief van 4 dezer aan de raad van 
bestuur. Uit uw brief wordt meer dan ooit duidelijk, dat wij er 
tot op heden onvoldoende in geslaagd zijn uv van die informatie 
te voorzien, welke v in staat zou moeten stellen tot een verant 

woorde meningsvorming te komen. 

Binnen het kader van ons streven uw raad, alsmede de desbetref- 

fende plaatselijke ondernemingsraden, de belangrijke en verant- 

woordelijke plaats te geven, die ondernemingsraden toekomt, 

zijn wij gaarne bereid binnenkort wederom te trachten de informa- 
tiestroom te intensiveren, 

Weliswaar zijn wij van mening dat uv in de periode van augustus 

tot heden over zeer veel informatie bent gaan beschikken, maar 
wij constateren dat v daarover een andere mening heeft. 

f Dit verschil van opvatting moeten wij op korte termijn vit de 

weg trachten te ruimen. Temeer daar ook v meerdere malen heeft 
laten blijken vertraging in planning en vitvoering ongewenst te 

achten. 

Ik wil het volgende voorstellen. 

Van onze kant gaan wij nogmaals tot in detail na of de aan u 

verstrekte informatie optimaal is geweest en zullen eventueel 

nieuw beschikbaar gekomen informatie aan v voorleggen. 

Van uv vraag ik alle rapporten en brieven, welke v vanaf augustus 
ontving, nog eens grondig door te nemen. Op basis van deze weder- 
zijdse inspanning wil ik v dan oproepen voor een extra vergadering 

op dinsdag 11 december a.s. aanvang 10 vur, in het Amsterdam- 

Evrocrest Hotel (v/h Esso Motor Hotel), aan de Boelelaan/ 
Europaboulevard. (Dit is ca. 10 minuten van ons hoofdkantoor). 
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Om informatie over een breed vlak aan de orde te kunnen stellen 

vraag ik mijn collega Van Veen en de heer Izelaar als financier 

de vergadering bij te wonen. 

Het motto van de vergadering is - zoals u begrepen zult hebben -— 

het op tafel krijgen van alle beschikbare kennis. Als leidraad 

zou kunnen gelden vw onlangs verschenen nota met de 9 vragen, 

maar ik sta stellig open voor andere benaderingen. 

Op deze wijze hoop ik te bereiken dat v als raad vw positie beter 

kunt gaan innemen dan tot nog toe het geval was (zoals v ons 

schreef) en dat wij aan onze kant zo goed mogelijk inzien wat 

in uw kring speelt. Ik zelf zal de vergadering voorzitten, lijkt 

mij. 

Tenslotte nog het volgende. Alhoewel bepaalde belangrijke onder- 

delen van het Herstructureringsplan niet afgerond zijn (denk 

b.v. aan het financieringsplan), denk ik dat nv toch het tijdstip 

genaderd is dat wij aan v als centrale raad advies over de her- 

structurering moeten gaan vragen. 

Over dit thema wil ik ook graag met v op 11 december a.s. over- 

leggen. In het bijzonder dient het onze aandacht te hebben in 

hoeverre adviezen, die v als centraal orgaan ons geeft, beperkend 

zouden inwerken op POR-adviezen. Dit laatste wil ik namelijk 

graag voorkomen. 

Hopende een enigszins vicieuze cirkel, waarin wij ons naar mijn 

mening bevinden, te doorbreken, tekent 

hoogachtend, 
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J.P. Hebly 
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De vraag in uw brief van 4 december betreffende een rechtskundig 

advies heb ik nog even in beraad. Ik kom daar snel op terug. 

PS. TE 
In onze brief van 27 november jl. deelden wij uv mede het CP I 

waarschijnlijk op 6 december voor v beschikbaar te hebben, nadat 

dit in de commissarissenvergadering van 5 december zou zijn goed- 

gekeurd. 
Alvorens commissarissen echter hun goedkeuring definitief aan het 

CP I hechten, willen zij daar nog eenmaal over vergaderen. 

Dit betekent dat ik v formeel het plan nog niet ter beschikking 

kan stellen, maar ik ben zeker voornemens tijdens de vergadering 

van 11 december in te gaan op hetgeen ook met commissarissen 

terzake van het plan is besproken.


