
De verhouding tussen de aandeelhouder (B&W) en de gemeenteraad. 

 

Aanleiding. 

Nadat het Havenbedrijf is verzelfstandigd is de gemeente Den Helder 100% aandeelhouder. 

Die rol van aandeelhouder wordt uitgeoefend door B&W van Den Helder.  

Teneinde de betrokkenheid van de gemeenteraad bij Havenbedrijf Den Helder NV te 

optimaliseren worden aparte afspraken vastgelegd tussen B&W en de Raad over de wijze 

van omgang  van de aandeelhouder met zijn bevoegdheden aangaande de NV. 

Daartoe zijn onderstaand de bevoegdheden van de aandeelhouder (zoals vastgelegd in 

Statuten van de NV) weergegeven en voor elke bevoegdheid is vastgelegd hoe B&W de Raad 

bij deze bevoegdheid betrekken. 

 

Typologie. 

Er zijn 3 typen van betrokkenheid te onderscheiden: 

1. Geen enkele informatie naar de Raad. Van deze mogelijkheid wordt geen gebruik 

gemaakt. Over alle aandeelhoudersbevoegdheden worden afspraken gemaakt, 

omdat de Raad goed op de hoogte wil worden gehouden van de ontwikkelingen van 

het Havenbedrijf. 

2. Informatie achteraf: dit type wordt veelvuldig gebruikt, aangezien de Raad goed wil 

worden geïnformeerd, maar wel op een zekere afstand wil blijven gezien de 

verzelfstandigde status van het Havenbedrijf. 

3. Informatie vooraf: daarvan wordt gebruik gemaakt bij majeure 

aandeelhoudersbevoegdheden (denk aan vaststelling bedrijfsplan, opheffen van de 

NV Wﾐ SWヴｪWﾉｷﾃﾆWぶく さIﾐaﾗヴﾏ;デｷW ┗ﾗﾗヴ;aざ  ┘ﾗヴSデ ┗ﾗヴﾏ ｪWｪW┗Wﾐ ┗ﾗﾉｪWﾐゲ SW け┘WﾐゲWﾐ Wﾐ 
HWSWﾐﾆｷﾐｪWﾐげ ヮヴﾗIWS┌ヴW ふ;ヴデ ヱヶΓ GWﾏWWﾐデW┘Wデぶく DｷW ヮヴﾗIWS┌ヴW ｷゲ ｷﾐ ｴWデ S┌;ﾉｷゲﾏW 
ontworpen om vorm te geven aan majeure ontwikkelingen die weliswaar en 

bevoegdheid van B&W zijn, maar waar de Raad invloed wil uitoefenen. 

 

 

De bevoegdheden van de aandeelhouder van Havenbedrijf Den Helder NV. 

Artikel in 

Statuten 

Bevoegdheid aandeelhouder Betrokkenheid Raad 

14.2 Het aantal bestuurders en commissarissen wordt 

vastgesteld door de algemene vergadering van 

aandeelhouders.  

Mededeling achteraf 

aan Raad 

14.3 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van 

bezoldiging van het bestuur. Het beleid wordt 

vastgesteld door de algemene vergadering van 

aandeelhouders.  

(De bezoldiging van bestuurders wordt, met 

inachtneming van het bezoldigingsbeleid vastgesteld 

door de raad van commissarissen). 

Wensen en 

bedenkingen 

procedure 

14.4 De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan 

één of meer commissarissen een bezoldiging 

toekennen.  

Mededeling achteraf 

aan Raad. 



14.5 De bestuurders worden door de algemene vergadering 

van aandeelhouders benoemd op basis van een door 

de raad van commissarissen op te stellen voordracht 

van meerdere personen.  

Mededeling achteraf 

aan Raad. 

14.5 De algemene vergadering van aandeelhouders kan één 

of meer bestuurders de titel algemeen directeur 

verlenen. De algemene vergadering van 

aandeelhouders kan deze titel te allen tijde ontnemen.  

Mededeling achteraf 

aan Raad. 

 

14.6 Commissarissen worden door de algemene vergadering 

van aandeelhouders benoemd op basis van een door 

de raad van commissarissen opgestelde voordracht, 

voor een periode van vier jaar. Een commissaris is 

daarna slechts twee maal herbenoembaar. 

Mededeling achteraf 

aan Raad. 

 

14.8 De raad van commissarissen stelt een profielschets op 

en legt deze ter goedkeuring voor aan de algemene 

vergadering van aandeelhouders. De algemene 

vergadering van aandeelhouders stelt vervolgens de 

profielschets - al dan niet gewijzigd - vast. 

Wensen en 

bedenkingen 

procedure 

14.10 Bestuurders en commissarissen kunnen te allen tijde 

door de algemene vergadering van aandeelhouders 

worden geschorst en ontslagen.  

Mededeling achteraf 

aan Raad. 

 

15.9 Het bestuur stelt tenminste eenmaal per vier jaar vóór 

een door de algemene vergadering te bepalen tijdstip 

een bedrijfsplan op betreffende een periode van vier 

jaren, in deze statuten aan te duiden als: het 

Bedrijfsplan. Van dit Bedrijfsplan zal onder meer het 

strategisch beleid inzake gronduitgifte, investeringen, 

dividenden en deelnemingenbeleid deel uitmaken. Het 

Bedrijfsplan wordt na goedkeuring door de raad van 

commissarissen ter vaststelling aan de algemene 

vergadering voorgelegd. 

Wensen en 

bedenkingen 

procedure 

15.10 Goedkeuring aandeelhouder is nodig voor:  

a overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele 

onderneming van de vennootschap aan een derde 

Wensen en 

bedenkingen 

procedure 

b investeringen:  

(i) boven een door de algemene vergadering, op 

voordracht van de raad van commissarissen, vast te 

stellen bedrag, waarbij samenhangende transacties als 

één investering worden beschouwd; of 

(ii) die van ingrijpende betekenis kunnen zijn voor 

de vennootschap; of 

(iii) die branchevreemd zijn; 

het aangaan van een deelneming, vergroten of 

verkleinen van een deelneming van de vennootschap (i) 

ter waarde van ten minste een derde van het bedrag 

van de financiële vaste activa die betrekking hebben op 

Mededeling achteraf 

aan Raad. 

 



de deelnemingen van de vennootschap volgens de 

balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde 

jaarrekening van de vennootschap of (ii) die van 

ingrijpende betekenis is;  

d het aangaan van leningen boven een door de algemene 

vergadering, op voordracht van de raad van 

commissarissen, vast te stellen bedrag;  

Mededeling achteraf 

aan Raad. 

 

e het verstrekken van leningen, borgtochten, garanties, 

zekerheden en vergelijkbare instrumenten boven een 

door de algemene vergadering, op voordracht van de 

raad van commissarissen, vast te stellen bedrag; 

Mededeling achteraf 

aan Raad. 

 

f het wijzigen van de (lange termijn) strategie van de 

onderneming;  

 

Wensen en 

bedenkingen 

procedure 

g aangifte van faillissement en aanvraag van surséance 

van betaling; 

Mededeling achteraf 

aan Raad. 

h het uitoefenen van zeggenschapsrechten op door de 

vennootschap gehouden aandelen in het kapitaal van 

vennootschappen waarmee de vennootschap in een 

groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek is 

verbonden voor zover het betreft het verlenen van 

goedkeuring aan het bestuur van een dergelijke 

vennootschap voor een besluit waarvoor op grond van 

dit lid goedkeuring is vereist indien het besluit door het 

bestuur van de vennootschap zou worden genomen; 

Mededeling achteraf 

aan Raad. 

 

i aankoop, verkoop of uitgifte van gronden in 

(onder)erfpacht indien het betrokken perceel groter is 

dan tien hectare, waarbij samenhangende uitgiften als 

één worden beschouwd;  

Mededeling achteraf 

aan Raad. 

 

j onverminderd het hiervoor bepaalde: het verkrijgen of 

vervreemden van registergoederen buiten het kader 

van de normale bedrijfsuitoefening.  

Mededeling achteraf 

aan Raad. 

 

22.3 Jaarverslag Havenbedrijf (zie ook art. 7.2. 

Havenovereenkomst) 

Mededeling achteraf 

aan Raad. 

 

15.7 Discussiepunt: stelt AvA het jaarplan vast zolang NV 

financiële verplichtingen heeft aan Den Helder?.  

Indien AvA vaststelt: 

mededeling achteraf 

aan Raad. 
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