
   

  

NOTITIE 
 

Voor : Willem Wiskerke 

Van : Bastiaan Wallage en Frank Mulder 

Datum : 13 december 2017 

Dossier : 574/300084 

Betreft : Greenpeace Nederland/advies kolenoverslag 

 

 

Inleiding 

 

1. De stichting Greenpeace Nederland (hierna: ‘Greenpeace Nederland’) pleit voor het uitfaseren 

van kolen in de Rotterdamse haven. Dit past binnen de visie van Greenpeace Nederland. Wij 

hebben van Greenpeace Nederland in dat kader het volgende begrepen.  

 

2. De exploitatie van de Rotterdamse haven is ondergebracht in een privaatrechtelijke rechtspersoon 

genaamd: Havenbedrijf Rotterdam N.V. (hierna: ‘het havenbedrijf’). Deze rechtspersoon is in 2003 

door de gemeente Rotterdam opgericht. Het havenbedrijf heeft tot en met 30 juni 2018 een 

‘leasecontract’ gesloten met het Europees Massagoed Overslagbedrijf (hierna: ‘EMO’) voor onder 

andere de overslag van kolen. De gemeente Rotterdam houdt circa 70% van de aandelen van het 

havenbedrijf. De overige aandelen worden gehouden door de Nederlandse Staat. Het 

havenbedrijf is voornemens om het ‘leasecontract’ met 25 jaar te verlengen. Het huidige 

‘leasecontract’ is niet in ons bezit en kunnen wij derhalve niet beoordelen.  

 

3. Greenpeace Nederland heeft aan ons gevraagd welke publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke 

bevoegdheden het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam (hierna: 

‘het college’) heeft om door middel van deze bevoegdheden invloed uit te oefenen op de 

mogelijke verlenging van het ‘leasecontract’ tussen het havenbedrijf en EMO. Daarbij is relevant 

dat de gemeenteraad van Rotterdam op 14 november 2017 een motie heeft aangenomen, waarin 

het college wordt verzocht om samen met het havenbedrijf een strategie te maken voor het 

afbouwen van de kolenoverslag in een tempo dat in lijn is met het klimaatakkoord van Parijs. Wij 

zullen in deze notitie de hierboven beschreven vraag beantwoorden.  

 

4. In het kader van onze beoordeling hebben wij de volgende stukken beoordeeld: ‘de akte van 

oprichting van Havenbedrijf Rotterdam N.V.’ (de statuten), ‘de beschrijving inbreng Havenbedrijf 

Rotterdam N.V.’ en de (omgevings)vergunningen c.q. meldingen milieu die wij hebben gevonden 

via het online portaal van de Milieudienst Rijnmond.  

 

Publiekrechtelijke bevoegdheden 

 

5. Het college heeft aan EMO als bestuursorgaan (omgevings)vergunningen verleend. Hierbij valt 

bijvoorbeeld te denken aan een omgevingsvergunning voor bouwen, een omgevingsvergunning 

milieu of een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet. Indien één van deze 

vergunningen wordt ingetrokken, in bijzonder de omgevingsvergunning milieu, mag EMO niet 

verder met de exploitatie van haar onderneming. De voornoemde (omgevings)vergunningen 

worden in gevallen voor een onbepaalde tijd verleend en kunnen in beginsel niet worden 

ingetrokken zonder daartoe in de wet bestaande grondslag. Hetzelfde geldt voor lopende 
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(omgevings)vergunningen die zijn verleend voor een bepaalde tijd. Wij hebben de beschikbare 

(omgevings)vergunningen milieu die aan EMO zijn verleend opgezocht via het online portaal van  

de Milieudienst Rijmond. In het algemeen merken wij daar het volgende over op. 

 

6. In de vergunningen die wij hebben ingezien is geen wettelijke grondslag opgenomen om de 

verleende vergunningen door het college te doen intrekken. Dit is gebruikelijk. Indien het college 

zonder een dergelijke grondslag evenwel overgaat tot intrekking van een vergunning is de kans 

groot dat de intrekking in een bestuursrechtelijke procedure geen stand zal houden. Daarnaast 

loopt de gemeente Rotterdam in dat geval het risico om met succes aansprakelijk te worden 

gesteld door EMO, voor de schade die door haar wordt geleden door de in dat geval 

onrechtmatige intrekking(en). Kortom, wij zien op voorhand weinig mogelijkheden voor het college 

om via het publiekrecht invloed uit te oefenen op de mogelijke verlenging van het ‘leasecontract’. 

 

7. Naast de publiekrechtelijke bevoegdheden die het college heeft, is de gemeente Rotterdam ook 

meerderheidsaandeelhouder van het havenbedrijf. Het havenbedrijf is de rechtspersoon die heeft 

gecontracteerd met EMO en die het ‘leasecontract’ in 2018 kan verlengen.  

 

Privaatrechtelijke bevoegdheden 

 

8. Op grond van de statuten van het havenbedrijf kunnen aandeelhouders slechts publiekrechtelijke 

rechtspersonen zijn, alsmede privaatrechtelijke rechtspersonen waarin de aandelen uitsluitend 

direct of indirect door publiekrechtelijke rechtspersonen worden gehouden. De vraag is wat dit 

betekent voor de rechtspositie van het havenbedrijf. 

 

9. Uit de rechtspraak volgt dat het gegeven dat de aandelen van een privaatrechtelijke 

rechtspersoon volledig worden gehouden door een publiekrechtelijke rechtspersoon niet betekent 

dat deze publiekrechtelijke rechtspersoon ook een vorm van zeggenschap c.q. overheidsinvloed 

heeft.1 De mate van zeggenschap van de publiekrechtelijke rechtspersoon in de privaatrechtelijke 

rechtspersoon is in dat geval afhankelijk van de statuten van de privaatrechtelijke rechtspersoon.  

 

10. Het voorgaande betekent voor dit specifieke geval dat het havenbedrijf een privaatrechtelijke 

rechtspersoon is en het enkele gegeven dat de gemeente Rotterdam en de Nederlandse Staat de 

aandeelhouders zijn maakt niet dat zij, los van de bevoegdheden die zij hebben via het 

aandeelhouderschap, zeggenschap hebben over de uitvoering van de werkzaamheden van het 

havenbedrijf.  

 

11. Op grond van artikel 2:129 lid 1 BW is het bestuur van een naamloze vennootschap, in het 

onderhavige geval het bestuur van het havenbedrijf, behoudens enige beperkingen volgens de 

statuten, belast met het besturen van de rechtspersoon. Op grond van het voorgaande gaat het 

bestuur van het havenbedrijf, behoudens enige beperkingen volgens de statuten, over het te 

nemen besluit om het ‘leasecontract’ met EMO al dan niet te verlengen. Wij hebben de statuten 

doorgenomen en lezen daar voor het bestuur geen directe beperkingen in voor het al dan niet 

verlengen van dit leasecontract.  

 

12. Op grond van de statuten van het havenbedrijf dient het bestuur van het havenbedrijf echter in de 

gevallen, die worden benoemd in artikel 25.6 van de statuten van het havenbedrijf, goedkeuring te 

                                                      
1 ABRvS 14 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1723 en ABRvS 11 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2357. 
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verkrijgen van de raad van commissarissen. Indien een besluit van het bestuur bijvoorbeeld ziet 

op het aangaan of beëindigen van een duurzame samenwerkingsovereenkomst met een andere 

vennootschap en deze samenwerking of beëindiging tenminste vijf miljoen euro vertegenwoordigt 

dient het bestuur goedkeuring te vragen aan de raad van commissarissen. Een ander voorbeeld is 

een besluit van het bestuur dat een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een 

aanmerkelijk aantal werknemers van het havenbedrijf tot gevolg heeft. Het is niet ondenkbaar dat 

het besluit omtrent het wel of niet verlengen van het leasecontract onder een van deze bepalingen 

valt en dat het bestuur van het havenbedrijf goedkeuring dient te verkrijgen van de raad van 

commissarissen, alvorens het besluit tot verlenging van het leasecontract kan worden genomen. 

Voorts kan de raad van commissarissen het bestuur adviseren over een te nemen besluit. 

 

De aandeelhoudersbevoegdheden 

 

13. Gezien het voorgaande heeft de gemeente ons inziens geen mogelijkheden om direct invloed uit 

te oefenen op het bestuur van het havenbedrijf. De gemeente Rotterdam kan evenwel invloed op 

het bestuur van het havenbedrijf uitoefenen via het aandeelhouderschap van de gemeente. 

 

14. Op grond van de statuten (en artikel 2:129 lid 1 BW) wordt het havenbedrijf bestuurd door het 

bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen wordt 

benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (hierna: ‘de algemene 

vergadering’).  

 

15. Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen, 

alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.  

 

16. De algemene vergadering kan de raad van commissarissen op grond van de statuten te allen tijde 

schorsen en ontslaan. De raad van commissarissen is daarnaast te allen tijde bevoegd een 

bestuurslid te schorsen. De algemene vergadering van het havenbedrijf kan dus invloed 

uitoefenen op de samenstelling van de raad van commissarissen en indirect op het bestuur. Op 

deze wijze kan de algemene vergadering indirect invloed uitoefenen op het beleid van een 

rechtspersoon c.q. vennootschap. 

 

17. Het bestuur en de raad van commissarissen verschaffen aan de algemene vergadering ex artikel 

2:107 BW alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich 

daartegen verzet. De gemeente Rotterdam kan dus, als (meerderheids)aandeelhouder, om 

inlichtingen verzoeken omtrent de besluitvorming van het bestuur van het havenbedrijf. 

 

18. Wij merken daarnaast op dat uit de statuten van het havenbedrijf blijkt dat het havenbedrijf haar 

doelen onder meer wil bereiken door het sluiten van een havenovereenkomst met de gemeente 

Rotterdam. Wij weten niet of deze overeenkomst daadwerkelijk is gesloten en wat de inhoud van 

deze overeenkomst betreft.  

 

Conclusie 

 

19. Op grond van de beoordeling die wij hebben gemaakt aan de hand van de daartoe ontvangen 

stukken concluderen wij dat het primair aan het bestuur van het havenbedrijf is om een besluit te 

nemen over het al dan niet verlengen van de ‘leaseovereenkomst’ met EMO. Afhankelijk van de 
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gevolgen van het besluit dient het bestuur van het havenbedrijf goedkeuring te verkrijgen van de 

raad van commissarissen. De raad van commissarissen heeft de taak om het bestuur te 

controleren en kan een bestuurslid schorsen.  

 

20. Aangezien de gemeente Rotterdam circa 70% van de aandelen houdt en zij waarschijnlijk een 

meerderheid vertegenwoordigt op de algemene vergadering, dit is afhankelijk van de uitgegeven 

prioriteitsaandelen en/of preferente aandelen, kan de gemeente via haar positie als 

aandeelhouder invloed uitoefenen op het dagelijks beleid van het havenbedrijf. Het college kan, 

als vertegenwoordiger van de gemeente, via het aandeelhouderschap invloed uitoefenen op het 

bestuur en de raad van commissarissen van het havenbedrijf. Indien desondanks door het bestuur 

van het havenbedrijf wordt besloten om het leasecontract met EMO te doen verlengen en de 

algemene vergadering dit onwenselijk acht, kan de algemene vergadering indien zij dit 

noodzakelijk acht ingrijpen. 

 

21. Voorts merken wij op, zoals hierboven reeds beschreven, dat er bij de verzelfstandiging van het 

havenbedrijf tussen de gemeente Rotterdam en het havenbedrijf hoogstwaarschijnlijk afspraken 

zijn gemaakt in de vorm van een ‘havenovereenkomst’. Wij verwachten niet dat de gemeente in 

deze overeenkomst afspraken heeft gemaakt met het bestuur van het havenbedrijf over de 

bedrijfsvoering en in het bijzonder over de verlenging van het ‘leasecontract’. Wij hebben deze 

overeenkomst echter niet tot onze beschikking en kunnen het voorgaande derhalve ook niet met 

zekerheid uitsluiten. 

 

22. Indien het college van burgemeester en wethouders uitvoering wil geven aan de motie d.d. 14 

november 2017, die door de gemeenteraad van de gemeente Rotterdam is aangenomen, kan dit 

ons inziens op voorhand alleen door als meerderheidsaandeelhouder in gesprek te gaan met het 

bestuur (en de raad van commissarissen) van het havenbedrijf. In dat kader staat in de 

oprichtingsdocumenten van het havenbedrijf, dat de gemeente en het havenbedrijf hebben 

afgesproken dat zij (periodiek) overleg hebben over de exploitatie van het havenbedrijf. Dit 

overleg kan worden gebruikt om afspraken te maken over een strategie voor het afbouwen van de 

kolenoverslag.  

 

23. Indien blijkt dat het bestuur van het havenbedrijf het leasecontract met EMO evenwel wenst te 

verlengen, kan het college gebruik maken van de aandeelhoudersbevoegdheden die de 

gemeente Rotterdam als meerderheidsaandeelhouder heeft. De algemene vergadering kan, zoals 

hiervoor beschreven, alleen indirect ingrijpen in het beleid van een privaatrechtelijke 

rechtspersoon, door bijvoorbeeld de raad van commissarissen van het havenbedrijf te schorsen of 

te ontslaan. De raad van commissarissen is bevoegd om een bestuurslid te schorsen.  

 

24. De gemeente heeft ons inziens, aan de hand van de stukken die wij in het kader van deze notitie 

hebben beoordeeld, geen publiekrechtelijke bevoegdheden om de verlenging van het 

leasecontract tussen het havenbedrijf en EMO te voorkomen. Als meerderheidsaandeelhouder 

kan het college echter wel indirect invloed uitoefenen op het beleid van het havenbedrijf. 

 

      ***** 


