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De ondergetekenden: 

1. De gemeente Den Helder, zetelende te Den Helder, te dezer zake rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door , verder: de Gemeente, 

2. de naamloze vennootschap Port of Den Helder NV, gevestigd aan het adres Nieu

we Diep 33, te den Helder, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ - ] , 

verder: de Vennootschap, 

Overwegende dat: 

© de Gemeente heeft besloten de gemeentelijke havendienst om te vormen tot een 

gemeentelijk havenbedrijf en vervolgens te verzelfstandigen; 

© daartoe is opgericht de Vennootschap; 

o thans het moment gekomen is om het gemeentelijk havenbedrijf in te brengen in 

de Vennootschap; 

o de Gemeente en de Vennootschap een Havenovereenkomst hebben gesloten, 

waarin de hoofdlijnen van het door de Vennootschap te voeren beleid, alsmede de 

samenwerking tussen partijen zijn vastgelegd; 

o ter uitvoering van de genoemde overeenkomst de Vennootschap haar kapitaal zal 

vergroten en aandelen zal uitgeven tegenover de inbreng door de Gemeente van 

de onderneming van het gemeentelijk havenbedrijf; 

o Partijen wensen vast te leggen op welke wijze de inbreng van de Onderneming in 

de Vennootschap zal plaats hebben; 

1. Definities en begrippen 

ï . i . 

In de Inbrengovereenkomst wordt verstaan onder: 

Beschrijving De beschrijving van de waarde van de Ven
nootschap, zoals bedoeld in art. 2:94a l id l 
Burqerlijk Wetboek 

Contractspartij Een partij waarmee de Gemeente een over
eenkomst heeft gesloten die behoort tot het 
werkterrein van de Onderneminq; 

Driejaarstermijn De termijn als bedoeld in het definitieartikel 
van de Havenovereenkomst; 

Gemeente De openbare rechtspersoon Gemeente Den 
Helder 

Inbrengovereenkomst Deze overeenkomst, met de daarbij beho
rende en er van deel uitmakende Annexen; 

Havenovereenkomst De op ! tussen de Gemeente en de 
Vennootschap gesloten overeenkomst; 

Notaris Mr G. Deul te Den Helder of diens waarne-
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mer of vervanqer; 
Onderneming Hetgeen daaronder wordt verstaan in de 

Havenovereenkomst; 
Gronden Hetgeen daaronder wordt verstaan in de 

Havenovereenkomst; 
Partijen De partijen bi] de Inbrenqovereenkomst; 
Inbrengdatum De datum waarop de Onderneming in de 

Vennootschap zal worden inqebracht; 
Erfpachtovereenkomst De erfpachtovereenkomst die als Bijlage 5 

aan de Havenovereenkomst is gehecht; 

1.2. 

Woorden, niet zijnde eigennamen, geschreven met een hoofdletter hebben de betekenis 

als in het eerste lid bepaald. 

1.3. 

Woorden in enkelvoud hebben een overeenkomstige betekenis indien geschreven in het 

meervoud en omgekeerd. 

2. Wijziging statuten 

2 .1 . 

De Gemeente, in haar hoedanigheid van enig aandeelhouder van de Vennootschap, heeft 

op [-] besloten de statuten van de Vennootschap te wijzigen zodanig dat het maatschap

pelijk kapitaal wordt verhoogd tot € [-} (zegge: [-] euro, waarna het gemeentelijke ha

venbedrijf zal worden ingebracht in de Vennootschap tegen uitgifte van aandelen met in

achtneming van de bepalingen van deze overeenkomst. 

2.2. 

De Onderneming zal vanaf de datum van inbreng worden gedreven door en voor reke

ning van de Vennootschap. 

3. Waarde van de Onderneming 

3 .1 . 

De waarde van de Onderneming wordt in eerste instantie door de Gemeente op het be

drag dat is opgenomen op de door de Gemeente ondertekende Beschrijving, volgens An

nex 1. 

3.2. 

Over de Beschrijving zal door een registeraccountant een verklaring worden afgelegd als 

bedoeld in art. 2:94a BW. 
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3.3. 

De Beschrijving vermeldt de aan de activa en passiva toegekende waarden en de toege

paste waarderingsmethoden. Deze methoden voldoen aan de normen die in het maat

schappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. 

3.4. 

Als de waarde van een of meer van de in de inbreng begrepen vermogensbestanddelen 

voor de heffing van de belastingen onherroepelijk wordt vastgesteld op een ander bedrag 

dan daaraan werd toegekend volgens de inbrengbalans, zal de inbreng zijn geschied voor 

die waarde en zal die waarde in aanmerking worden genomen bij de toepassing van het 

hiervoor bepaalde, met inachtneming van het navolgende: 

A. Wanneer deze fiscale vaststelling geschiedt op een hoger bedrag dan dat volgens 

de balans, zal ter keuze van de Gemeente: 

« het verschil tussen die waarden worden aangewend tot verhoging 

van de creditering die de Gemeente in de boeken van de Vennoot

schap heeft, echter ten hoogste tot het bedrag dat toelaatbaar is 

volgens de standaardvoorwaarden, 

© en/of het verschil tussen die waarden worden aangemerkt als agio, 

danwel 

o de Vennootschap een zodanig aantal aandelen a pari zal uitgeven 

als overeenkomt met het verschil. 

Die hogere waarde zal uitsluitend bepalend zijn in de verhouding tussen de Ge

meente en de Vennootschap, wanneer een deskundige als bedoeld in artikel 2:94a 

lid 2 Burgerlijk Wetboek over die nieuwe waardering een verklaring val hebben af

gelegd als bedoeld in die wetsbepaling. 

B. Wanneer deze fiscale vaststelling geschiedt op een lager bedrag dan dat volgens 

de balans, zal ter keuze van de Gemeente: 

" het verschil tussen die waarden leiden tot een afname van de hier

voor bedoelde creditering, en/of 

o het verschil tussen die waarden leiden tot een vermindering van het 

hiervoor bedoelde agio, dan wel 
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a de Vennootschap gehouden zijn onmiddellijk een zodanig aantal 

aandelen om niet aan de Gemeente te leveren, die verplicht is die 

aandelen om niet te aanvaarden, als overeenkomt met dat verschil. 

4. Werknemers 
De personeelsleden van het gemeentelijke havenbedrijf zijn vooraf geïnformeerd over de 

verzelfstandiging en hebben, na consultatie over de personele gevolgen daarvan, allen 

ingestemd met indiensttreding in loondienst bij de Vennootschap per de Inbrengdatum. 

Een volledige set arbeidsovereenkomsten en -voorwaarden is neergelegd in Annex 2. 

5. Activa 

5.1 . 

De in te brengen activa zijn vermeid op Annex 3. 

5.2. 

Tot de in te brengen activa behoren voorts de erfpachtrechten op de Gronden vermeld op 

Bijlage 4 sub 1 en 3 behorende bij de Havenovereenkomst. Deze erfpachtrechten worden 

gevestigd met inachtneming van de Erfpachtovereenkomst. 

6. Passiva 

6 .1 . 

De in te brengen passiva zijn vermeld op Annex 3. 

6.2. 

Daarnaast behoren tot de passiva de kosten van de verzelfstandiging van de Onderne

ming, daaronder begrepen de kosten van de oprichting van de vennootschap, de kosten 

van de inbrengovereenkomst van de Onderneming, de advies- en coördinatiekosten en 

de kosten van het opstellen van de verschillende overeenkomsten en documenten door 

derden. 

7. Overeenkomsten 

Alle door de Gemeente met Contractspartijen gesloten overeenkomsten worden inge

bracht in de Vennootschap. De daaruit voor de Gemeente voortspruitende rechten en 

plichten behoren tot de ingebrachte Onderneming en worden door de Vennootschap uit

drukkelijk aanvaard. Voorover vereist zal de Vennootschap van de overdracht medede-
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ling doen aan de respectievelijke Contractspartijen. Indien daartoe een afzonderlijke akte 

wordt verlangd, zullen de Gemeente en de Vennootschap aan de totstandkoming daarvan 

hun medewerking verlenen. 

8. Procedures 

8 .1 . 

De Gemeente is, ten aanzien van de Onderneming, betrokken in de civielrechtelijke pro

cedures zoals voorkomende op Annex 4. De materiële rechten en verplichtingen voort

vloeiende uit deze procedures, worden ingebracht in de Vennootschap en zullen door 

haar worden genoten, respektievelijk nagekomen, als waren het haar eigen verplichtin

gen. 

8.2. 

Voor zover mogelijk, zullen de procedurele rechten en verplichtingen door de Vennoot

schap worden overgenomen. Indien zulks niet mogelijk blijkt, zal de Gemeente de proce

dure voortzetten voor rekening en risico van de Vennootschap. 

8.3. 

De opdracht aan de behandelende adviseurs, advocaten en gemachtigden terzake van de 

procedures, zal door de Vennootschap worden overgenomen. 

9. Opgelegde aanslagen 

9 .1 . 

Alle door de Gemeente voor de Inbrengdatum opgelegde aanslagen kadegeld, zeehaven

geld en binnenhavengeid, die op de Inbrengdatum nog niet blijken te zijn voldaan, zullen 

door de Gemeente worden ingevorderd en ontvangen. 

9.2. 

Voor zover enige betaling wordt ontvangen door de Vennootschap zal deze de betrokken 

ontvangsten onmiddellijk aan de Gemeente doorbetalen. 

10. Voldoening aan art 2:94 lid i BW 

De Gemeente zal er voor zorgdragen dat de Inbrengovereenkomst in zijn geheel aan de 

akte van statutenwijziging wordt gehecht of daarin wordt opgenomen, op de voet van 

art. 2:94 lid 1 BW. 
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11. Bekrachtiging 

De Vennootschap zal, met de Inbreng van de Onderneming, de uit de Inbrengovereen-

komst voortvloeiende rechten en verplichtingen uitdrukkelijk aanvaarden en bekrachti

gen. 

12. Verbindende kracht en volledigheid, wijziging 

12.1. 

De Inbrengovereenkomst bevat alle afspraken tussen partijen aangaande de verzelfstan

diging van de Onderneming. 

12.2. 

Met ingang van de datum van ondertekening van de Inbrengovereenkomst eindigen alle 

andere afspraken die Partijen over de verzelfstandiging hebben gemaakt. 

12.3. 

De Inbrengovereenkomst heeft derdenwerking, in die zin dat derden zich jegens de Ven

nootschap kunnen beroepen op nakoming van het in de Inbrengovereenkomst bepaalde. 

12.4. 

De Inbrengovereenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld. 

12.5. 

De Inbrengovereenkomst kan niet worden opgezegd of ontbonden na effectuering van de 

inbreng. 

13. Mededelingen 

Mededelingen die zijn vereist ingevolge de Inbrengovereenkomst of daaraan gerelateerde 

overeenkomsten zullen alleen schriftelijk, met inbegrip van telefax, worden gedaan als 

volgt: 

Indien aan de Gemeente: Gemeente De Helder 

Indien aan de Vennootschap: Port of Den Helder 

T.a.v. de Directeur 

Postbus 
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of zodanig ander adres als de ene Partij aan de andere Partij schriftelijk bekend za! ma

ken. 

14. Annexen 

De in de Inbrengovereenkomst genoemde Annexen maken daarvan een samenstellend 

onderdeel uit. 

15. Toepasselijk recht en forumclausule 

Op de Inbrengovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan 

uit of naar aanleiding van deze Overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde 

rechter. 

Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud, te Den Helder, d.d. 

Voor gemeente Den Helder: Port of Den Helder NV 
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