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ONDERWERP

Jaarrekening 2017 NV Zeeland Seaports

Geachte heer/mevrouw,

In onze brief aan u, met kenmerk 1012451 / 1015127 en onderwerp “Planning jaarrekeningen 
2017 Zeeland Seaports” van 19 juni 2018, gaven wij aan dat Zeeland Seaports dit jaar wat laat 
is met het aanleveren van definitieve versies van de jaarrekening 2017.

De jaarrekening 2017 van de NV ZSP ontvingen wij pas op 25 juni jongstleden, twee dagen 
voor vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) van de GR ZSP en van de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van de NV ZSP. Die termijn van twee dagen was voor 
ons te kort om a) te komen tot interne advisering en besluitvorming, en b) u te raadplegen voor 
eventuele wensen en bedenkingen.

Besluitvorming over de jaarrekening 2017 heeft reeds plaats gehad in het AB van de GR ZSP 
en in de AvA van de NV ZSP. Wethouder Vader heeft dat gedaan onder voorbehoud van 
besluitvorming door ons College. Inmiddels hebben wij besloten akkoord te zijn met de 
jaarrekening 2017 van de NV ZSP.

Onder verwijzing naar bijgevoegde jaarrekening 2017 van de NV ZSP informeren wij u 
hieronder nog even over enkele highlights. 

• De zeehavens van Zeeland Seaports zijn in omvang en in overslag de derde haven 
van Nederland. In de zeehavens werken circa 32.500 mensen bij zo’n 200 bedrijven. 
De havens zijn daarmee goed voor circa 20 procent van de Zeeuwse 
werkgelegenheid. Bij de NV ZSP zélf werken 87 FTE’s. De toegevoegde waarde in 
de Zeeuwse havens is de hoogste per arbeidsplaats van alle Nederlandse havens.

• De totale zeevaartoverslag is in 2017, ten opzichte van 2016, met bijna drie procent 
gestegen, naar 34,1 miljoen ton. Ook de overslag van de binnenvaart steeg licht, 
naar 33,5 miljoen ton.
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• De NV ZSP heeft het jaar 2017 afgesloten met een negatief resultaat van € 43,5 
miljoen (vóór vennootschapsbelasting (vpb)). Dit komt met name door incidentele 
bijdragen, aan de sanering van Thermphos (€ 48,5 miljoen), aan de nieuwe zeesluis 
bij Terneuzen (€ 6 miljoen) en aan advieskosten (€ 1,6 miljoen) in relatie tot de fusie 
met havenbedrijf Gent. Zonder deze incidentele bijdragen zou sprake zijn geweest 
van een positief resultaat ad € 12,6 miljoen (vóór te betalen vpb). Het resultaat 2017 
zou daarmee vrijwel gelijk zijn aan dat van 2016 (€ 13 miljoen).

• De cashflow was in 2017 dusdanig dat de NV ZSP € 20 miljoen kon aflossen op haar 
leningenportefeuille. Ultimo 2017 bedroeg deze € 311 miljoen en blijft daarmee ruim 
onder het garantieplafond ad € 500 miljoen.

• Het project WarmCO2 heeft zich in 2017 op een aantal fronten verbeterd. Het 
resultaat verbeterde ten opzichte van 2016 met € 2,75 miljoen naar € 2,7 miljoen 
negatief. De omzet steeg met € 1,4 miljoen en de rentelasten daalden met € 1,3 
miljoen. Voor het eerst was ook sprake van een positieve cashflow. 

• In 2017 hebben de NV ZSP en Havenbedrijf Gent diverse onderzoeken laten 
uitvoeren in relatie tot hun intentie tot het aangaan van een fusie, met als basis 
gelijkwaardigheid. Deze onderzoeken hebben uiteindelijk geleid tot ondertekening 
van fusiedocumenten in december 2017.

• De jaarrekening 2017 van de NV ZSP is voorzien van een controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u deze kenbaar maken 
bij ons College, via een e-mail aan de opsteller van deze brief (abos@vlissingen.nl).

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

Hoogachtend,

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

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




