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ONDERWERP

Verkoop aandelen Zeeuwse Visveiling Breskens NV, door Holding Zeeuwse Visveilingen BV aan 
commerciële partij

Geachte heer/mevrouw,

In deze brief bieden wij u de gelegenheid om wensen en bedenkingen bij ons kenbaar te 
maken, in relatie tot bovenvermeld onderwerp. Wat het onderwerp precies omvat, maken we 
in deze brief aan u duidelijk.

Ter ingeleide
De gemeente Vlissingen is voor 65 procent aandeelhouder van Holding Zeeuwse Visveilingen 
BV (afgekort: Holding ZV); de gemeente Sluis heeft de overige 35 procent in handen. Onder 
HZV vallen twee dochterbedrijven, te weten a) Zeeuwse Visveiling Breskens NV (afgekort: ZV 
Breskens) en b) Zeeuwse Visveiling Vlissingen BV (afgekort: ZV Vlissingen).

Ons College heeft van Holding ZV het verzoek gekregen om toestemming te geven voor de 
verkoop van de aandelen van ZV Breskens, door Holding ZV aan een commerciële partij.
Beide partijen zien met de verkoop kansen om de continuïteit, werkgelegenheid en activiteiten 
van de visveiling in Breskens te borgen.

Waarom ZV Breskens verkopen?
Aan de verkoop van alle aandelen van ZV Breskens, door Holding ZV aan een commerciële 
partij, liggen de volgende redenen ten grondslag.

• Directie en Raad van Commissarissen hebben zich over de toekomst van Holding ZV 
met onderliggende dochterbedrijven gebogen. De reden daarachter was dat Holding 
ZV een winstgevende exploitatie in Breskens zelf niet kan garanderen. Holding ZV 
heeft daarom de volgende opties onderzocht. 
1. Concentreren van alle activiteiten in Vlissingen;
2. Verhuizing garnalenaanvoer in Breskens door Holding ZV;
3. Verhuizing garnalenaanvoer in Breskens met exploitatie door derden.

In Breskens worden de laatste jaren met name garnalen aan land gebracht. Bij 
garnalen wordt veelal op contract met commerciële ketenpartners gevist. Kenmerkend 
voor garnalen is dat er geen veilplicht voor geldt. Kenmerkend aan garnalen is ook dat 
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het een volatiel product is. Deze volatiliteit in afzet is door de jaren heen zichtbaar 
geweest.

Doordat de vismijn in Breskens, als schakel in de keten, een geringe invloed heeft op 
aanvoerders van garnalen en hun aanlanding zijn de eerste twee opties al vrij snel uit 
beeld verdwenen. De commerciële partij waarmee Holding ZV gesprekken heeft 
gevoerd, heeft contracten met nagenoeg alle aanvoerders in Zuidwest Nederland en 
heeft daardoor een veel betere basis om de regie in de keten vorm te geven.

• Gemeente Sluis is al een aantal jaar met projectontwikkelaars en Jachthaven Breskens 
BV bezig met plannen voor de ontwikkeling van het havengebied van Breskens. 
Onderdeel van de plannen is het bouwen van een viscentrum waarin onder andere de 
vismijn wordt gehuisvest.

• Gemeente Sluis wil graag dat de continuïteit van een visveiling in Breskens geborgd 
wordt, vanuit oogpunt van lokale werkgelegenheid en activiteit in de haven van 
Breskens.

• De commerciële partij wil zich blijvend inzetten om de brede rol van ZV Breskens als 
een volwaardige vismijn en haar rol in de visserijgemeenschap van Breskens voort te 
zetten.

Waarde
Directie en Raad van Commissarissen van Holding ZV enerzijds en de commerciële partij 
anderzijds zijn sinds 2018 met elkaar in gesprek over de voorgenomen verkoop van de 
aandelen van ZV Breskens. Onderdeel van de besprekingen was het doen van een voorstel 
voor de koopprijs van alle aandelen in ZV Breskens. De commerciële partij heeft er een 
hogere waarde aan toegekend dan de consultant van Holding ZV; de commerciële partij heeft 
voorgesteld om de aandelen van ZV Breskens voor die hogere waarde te kopen.

Waartoe leidt de verkoop van ZV Breskens?
• Na goedkeuring door alle betrokken partijen, waaronder de aandeelhouders, zal de 

effectieve datum van overname 1 januari 2019 zijn;
• ZV Breskens zal, na overname door de commerciële partij, als een zelfstandig bedrijf 

binnen de commerciële partij doorgaan. ZV Breskens vervalt door de verkoop dus als 
100 procent dochter van Holding ZV.

• De huidige medewerkers kunnen bij de commerciële partij blijven werken; ook kunnen 
zij bij hun huidige pensioenfonds blijven.

• Gemeente Sluis blijft nog enige tijd, samen met de gemeente Vlissingen, 
aandeelhouder in Holding ZV.

Kanttekening
Opgemerkt wordt dat, met de verkoop van ZV Breskens, onderlinge doorbelastingen van en 
naar de dochters / werkmaatschappijen en Holding ZV vanaf 1 januari 2019 komen te 
vervallen. Navraag leverde op dat dit per saldo voor ZV Vlissingen zo’n € 25.000 à € 30.000 
per jaar negatief zal uitvallen. Dit zal mogelijk ten koste gaan van te ontvangen dividend. 

Over het boekjaar 2016 ontving onze gemeente afgerond € 64.000 aan dividend en over het 
boekjaar 2017 ging het om een bedrag van afgerond € 22.000.

Vervolgstappen
In 2018 hebben de aandeelhoudersvertegenwoordigers afgesproken om eerst het 
dochterbedrijf ZV Breskens te willen verkopen. Onderhavige brief is daarvan de invulling en 
vervolgens besluit het college van B&W medio april 2019.
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Een eerstvolgende stap daarna is dan de verkoop van de aandelen van gemeente Sluis in 
Holding ZV. Een koper van deze aandelen kan ofwel Holding ZV ofwel een andere partij zijn. 
Wij verwachten dat deze (aan)koop in 2019 zal zijn afgerond.

Na verkoop van de aandelen van gemeente Sluis in Holding ZV zal gemeente Vlissingen zich, 
in samenspraak met directie en Raad van Commissarissen, gaan beraden over haar rol als 
aandeelhouder in Holding ZV. Daarbij zal ook aandacht besteed worden aan het publieke 
belang en aan externe ontwikkelingen. Brexit, aanlandplicht, pulskordossier en de bouw van 
windmolenparken op zee kunnen mogelijk van invloed zijn op omzet, resultaat en dividend van 
de visveiling in Vlissingen. Mogelijk dat ook eerder opgesteld dividendbeleid aanpassing 
behoeft.

Wensen en bedenkingen tot en met 31 maart 2019
In de inleiding van deze brief gaven wij al aan dat wij u de gelegenheid bieden om wensen en 
bedenkingen, in relatie tot de verkoop van de aandelen van ZV Breskens door Holding ZV aan 
een commerciële partij, bij ons kenbaar te maken. Wij verzoeken u deze uiterlijk 31 maart 
2019 aan ons college te willen doorgeven, via het e-mailadres van de beleidsmedewerker 
economie – maritieme zaken en deelnemingen 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




