
POSTBUS 3000, 4380 GV VLISSINGEN  TELEFOON 0118-487000  EMAIL GEMEENTE@VLISSINGEN.NL
FAX 0118-410218  IBAN: NL36BNGH0285008889  BIC: BNGHNL2G

GEMEENTERAAD VLISSINGEN
POSTBUS 3000
4380 GV  VLISSINGEN

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM
1012451 / 1016808 27 juni 2018

BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN

A.P. Bos Paul Krugerstraat 1 0118-487240

ONDERWERP

Completion, de afrondende fase inzake de fusie tussen de NV Zeeland Seaports en Havenbedrijf 
Gent

Geachte heer/mevrouw,

In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over completion, de afrondende fase inzake de 
fusie tussen de NV Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent. Completion vindt plaats op 29 juni 
2018. Enkele dagen daaraan voorafgaand nemen het Algemeen Bestuur (AB) van de GR 
Zeeland Seaports (GR ZSP) en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van de 
NV Zeeland Seaports (NV ZSP) de laatste besluiten om completion mogelijk te maken.

Completion is vooraf gegaan door signing. Signing, feitelijk het ondertekenen van een fusie-
overeenkomst (FOVK) en een aandeelhoudersovereenkomst (ADO), vond plaats op 8 
december 2017. Iets meer dan een week daarvoor besloot uw gemeenteraad als zienswijze 
aan de betrokken portefeuillehouders in de GR Zeeland Seaports (GR ZSP) mee te geven 
akkoord te gaan met het voorstel tot fusie van de NV Zeeland Seaports (NV ZSP) en 
Havenbedrijf Gent (HBG).

In de periode tussen signing en completion zijn diverse partijen aan de slag gegaan met het 
oplossen van zogenoemde opschortende voorwaarden en met voorbereidende handelingen 
voor completion. Voorbeelden hiervan zijn de sanering van Thermphos, de aanpassing van 
het Vlaamse Havendecreet, de oprichting van de holding, het regelen van een vrijwaring en 
het opstellen van een addendum waarin de verlaging van het garantieplafond ad € 500 miljoen 
wordt geregeld. Deze aspecten stonden reeds benoemd in de FOVK en kennen daardoor een 
uitvoerend karakter.

In het voorstel waarover uw raad op 30 november 2017 besloot, hadden wij ook een aantal 
voorwaarden opgenomen. Wij informeren u hierbij dat aan de volgende voorwaarden 
inmiddels is voldaan.

• Het College van B&W opteerde voor een kwaliteitszetel voor de gemeente Vlissingen 
in het Toezichthoudend Orgaan (TZO) van de nieuwe fusie-holding. Besloten is 
inmiddels dat wethouder Vader in dit TZO zal gaan zitting nemen.
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• Het College van B&W stelde dat de naamgeving van de nieuwe holding de 
aandeelhouders noch mag schaden noch mag bevoordelen. De nieuwe naam North 
Sea Port voldoet ons inziens aan deze voorwaarde.

• Het College van B&W schaarde zich ook achter enkele voorwaarden die de Provincie 
Zeeland stelde, in relatie tot a) strategische plannen, b) negatieve hypotheekverklaring 
en c) bonussen en WNT. De voorwaarden a) en b) worden van kracht bij completion; 
over voorwaarde c) beslist het TZO.

Wij zijn van mening dat alle betrokken partijen de afgelopen maanden veel en goed werk
hebben verricht om de definitieve fusie tussen Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent op 29
juni 2018 een feit te laten zijn. Wij hebben de betrokken portefeuillehouders dan ook als 
zienswijze meegegeven akkoord te kunnen gaan met completion, de afrondende fase van de 
fusie tussen de NV ZSP en HBG. 

Wij gaan ervan uit u hiermee naar behoren te hebben geinformeerd. 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


