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I. Voorwoord directie
2019 was na een vliegende start toch een jaar waarin we pas op de plaats moesten
maken. Ondanks een grote en aanhoudende belangstelling voor ons haven- en industrieterrein, zowel voor vestiging van nieuwe bedrijven als voor nieuwe ladingstromen,
zorgden de onzekerheid over de Brexit en de grote gevolgen van de uitspraak van de
Raad van State over de stikstofaanpak voor stilstand. Het Logistiek Park Moerdijk staat
bij uitspraak van de Raad van State, op moment van schrijven, on hold tot in ieder
geval mei 2020, maar ook grote investeringen in de industrie en nieuwe shortsea lijnen
werden uitgesteld of zelfs afgeblazen. En niet alleen deze investeringen, maar ook
investeringen in duurzaamheids-projecten liggen helaas stil. Deze nog steeds voort
durende onzekerheden zijn slecht voor het ondernemers- en vestigingsklimaat in
Nederland en dus ook in Moerdijk.
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Jaarverslag 2019

Dat zien we ook terug in de cijfers van onze haven en met name in de binnenvaart.
Zowel het aantal schepen dat onze haven heeft aangedaan, als de tonnage is gedaald.
De teller is blijven steken op 16,6 mio ton een overall daling van 8,6%. De binnenvaart
neemt daarvan, vooral door de grote daling van droge bulk, meer dan 11% voor haar
rekening. De zeevaart bleef ondanks de Brexit perikelen redelijk stabiel met 7,1 mio ton.
Het Havenbedrijf hoopt dat het Kabinet op korte termijn met een maatregelenpakket
komt, dat daadwerkelijk een oplossing biedt voor de huidige stikstofproblematiek,
ook voor de industrie. In het voorjaar van 2020 komt de commissie Remkes met een
vervolgadvies, dat wat ons betreft daadwerkelijk concrete keuzes moet inhouden over
de wijze waarop wij ons land willen inrichten en de natuur versterken.
Over versterking van de natuur gesproken, zijn er ook positieve ontwikkelingen te
melden. Zo zorgen aangelegde zonneparken voor een vergroting van de biodiversiteit.
We hebben een gebied van 57 hectare tijdelijke natuur aangelegd, waar onze eigen
Moerdijkse big five zich verder ontwikkelt. En hebben we onze bermen ingericht als
vlinderstroken en bijenlinten.Samen met inwoners van het Dorp Moerdijk hebben we
gewerkt aan een herinrichting van de Appelzak zuid om dit natuurgebied te versterken.
En er was in 2019 meer goed nieuws te melden; we zijn gestart met een nieuwe
treinverbinding naar Polen en reden totaal 2900 treinen. We gaven invulling aan de
verdergaande digitalisering en automatisering, middels smart inspections en innovaties
op het gebied van duurzaamheid. We gaven 6,1 hectare grond uit, ondanks het niet
kunnen vergunnen van bepaalde activiteiten en we mochten 11 nieuwe bedrijven
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v erwelkomen. Tot slot steeg de directe werkgelegenheid op het haven- en industrie
terrein met 4,8%. Van de ruim 10.000 werknemers op dit terrein, is meer dan 92% in
vaste dienst.
Ferdinand van den Oever
Directeur

II. Verslag van de RvC
Samenstelling Raad van Commissarissen
De RvC bestond in 2019 uit Peter van Laarhoven (voorzitter), Jan van der Eijk en Marjolein
Jansen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) heeft in december 2019 onder
positieve advisering van de Raad van Commissarissen (RvC) besloten tot herbenoeming van
Marjolein Jansen als lid van de RvC. Dit per 1 januari 2020 en voor een termijn van 4 jaar.
Bijeenkomsten Raad van Commissarissen (en AvA)
De Raad van Commissarissen heeft in 2019 vijf keer vergaderd, waarvan vier keer regulier.
Bij alle vergaderingen waren alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig.

08

Los van de formele besluitvorming omtrent documenten zoals de begroting, kwartaal- en
jaarstukken en bevindingen van de externe accountant, maakten de leden van de Raad van
Commissarissen inhoudelijk nader kennis met de HRM-adviseur van het Havenbedrijf
Moerdijk en het beleid dat op het vlak van HRM wordt gevoerd.
Naast de vergaderingen van de Raad van Commissarissen heeft er in 2019 een tweetal
vergaderingen van de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) plaatsgevonden,
voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De leden van de RvC
hebben voornoemde vergaderingen van de AvA bijgewoond, alsmede een tweetal
informele bijeenkomsten met de aandeelhouders.
De voorzitter van de RvC heeft een (functionerings-)gesprek gevoerd met de directie (in
casu de directeur) waarin tevens de voortgang van de uitvoering van het jaarplan 2019 is
besproken. Halverwege 2019 heeft de RvC informeel met de directie gesproken over de
strategische koers en de keuzes die gemaakt worden om die te realiseren.
Verder is de beoogde samenwerking tussen Havenbedrijf Moerdijk en Havenbedrijf
Rotterdam een belangrijk onderwerp van gesprek geweest vanwege het belang voor
de havenstrategie en de realisatie van plannen. Medio 2019 is in dat verband echter
geconcludeerd dat de samenwerking in de vorm van een aandelentransactie tussen de
beide ondernemingen momenteel niet haalbaar is. Op operationeel vlak blijven de beide
havenbedrijven onverminderd samenwerken.
Commissies
Gelet op de beperkte grootte van het bedrijf, het feit dat de RvC uit een drietal personen
bestaat, alsmede de aanwezigheid van alle leden van de RvC bij alle vergaderingen, heeft de
RvC ervoor gekozen geen aparte commissies in te stellen.
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Woord van dank
De Raad van Commissarissen dankt alle medewerkers en directie voor hun inzet en betrokkenheid. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de ondersteuning van de RvC hetgeen
heeft bijgedragen aan een effectieve wijze van vergaderen en besluitvorming. Tevens dankt
de RvC de aandeelhouders (gemeente Moerdijk en provincie Noord-Brabant) voor de
constructieve dialoog en discussie en hun betrokkenheid bij het Havenbedrijf Moerdijk.
Moerdijk, 17 april 2020
Raad van Commissarissen
Peter van Laarhoven (voorzitter)
Jan van der Eijk
Marjolein Jansen
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III. Programma Commerciële
exploitatie
Exploitatie droog
Visie
Het haven- en industrieterrein Moerdijk ontwikkelt zich tot hét knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta. Het chemisch cluster
van Moerdijk vormt in 2040 samen met de andere havens in deze delta één chemisch
complex van wereldschaal, dat zich onderscheidt door duurzaamheid, efficiency,
ruimtelijke kwaliteit en kennis. Om dit te bereiken heeft Moerdijk een concurrerend
vestigingsklimaat met concurrerende uitgifteprijzen van gronden.
Wat willen wij bereiken
Het havenbedrijf wil een concurrerende positie innemen als meest inlands gelegen zeehaven van Nederland. Om deze positie te bereiken, biedt het havenbedrijf
concurrerende uitgifteprijzen van gronden aan en zorgt het voor een goede weg-,
water-, buisleiding- en spoorinfrastructuur. Dit zijn belangrijke elementen van een goed
vestigingsklimaat.
Het havenbedrijf richt zich op een gronduitgifte van ten minste 10 hectare per jaar,
het vullen van ongebruikte kavels in bezit van derden en het invullen van bestaande
bouw. Daarbij kiest het havenbedrijf specifiek voor het versterken en uitbouwen van
bedrijven uit de topclusters chemie en biobased economy, maintenance (Industrial Park
Moerdijk) en logistieke activiteiten zowel in bestaand havengebied als op het Logistiek
Park Moerdijk (LPM). Vanuit de clustergedachte streven we naar het juiste bedrijf op de
juiste plaats. Daarbij wordt ook naar zuinig ruimtegebruik en optimale synergie tussen
bedrijven onderling gekeken om sterke clusters van bedrijven te bouwen.
Wat hebben wij daarvoor gedaan
1. Gerichte acquisitie op initiatieven voor reststromen
De acquisitie richtte zich op initiatieven waarbij pyrolysetechniek centraal
stond. Het grootste initiatief ten gevolge daarvan betrof een pyrolysepartij die
op ruim 20 hectare een flagship plant wilde ontwikkelen binnen ons Industrial
Park M
 oerdijk en hiervoor ook de MER-procedure heeft doorlopen. De stikstof
problematiek maakt dat dergelijke initiatieven nu in afwachting zijn van een kader
waarbinnen ze in te passen zijn.
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2. Business development voor waterstof en bio-ethyleen
Voor de ontwikkeling van Moerdijk als waterstofhub hebben we verschillende
ontwikkelkansen geïdentificeerd die samen met ons bedrijfsleven verder worden
uitgewerkt. Voorts hebben we de business case voor bio-ethyleen afgerond. De
beschikbaarheid van feedstock, de CO2 footprint als ook de inpassing op het
Industrial Park maken het een kansrijk project. Een volgende stap is om hiervoor
een operator aan te trekken.
3. Marketingcommunicatie gericht op logistiek en procesindustrie
Het havenbedrijf heeft aan verschillende beurzen en bijeenkomsten deelgenomen
waaronder de Transport en Logistiek Beurs München waar wij onszelf samen
met onze logistieke klanten hebben gepresenteerd als multimodaal knooppunt.
Tevens hebben we deelgenomen aan de World Bio Congres in Iowa waar we de
resultaten van onze pyrolyse proeftuin hebben gepresenteerd.
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Exploitatie nat
Visie
Het havenbedrijf zet in op duurzame groei van de overslag in de haven tot 26 miljoen
ton in 2030. Het verhogen van de goederenoverslag is van belang om de kritische massa
te genereren die noodzakelijk is om nieuwe shortsealines aan te trekken. Ook is de
groei in goederenoverslag nodig voor de verdere uitbouw van Moerdijk als multimodaal logistiek topcluster. Als extended gate is de haven van Moerdijk een geïntegreerd
onderdeel van de logistiek van de hub-havens Rotterdam en Antwerpen. Het haven- en
industrieterrein is multimodaal ontsloten en volwaardig onderdeel van de Europese
goederencorridors. Om de duurzame groei van de overslag te realiseren en tevens de
concurrentie aan te kunnen, heeft het havenbedrijf een scherp concurrentieprofiel als
meest inlands gelegen zeehaven van Nederland.
Wat willen wij bereiken
Het havenbedrijf neemt een concurrerende positie in als meest inlands gelegen
zeehaven van Nederland. Om deze positie te realiseren, werkt het havenbedrijf aan
optimale dienstverlening door stuwadoors, slimme logistieke oplossingen, concurrerende prijzen en optimale ondersteunende diensten als ICT- en douanefaciliteiten
te bieden. Deze faciliteiten maken het onderscheid op grond waarvan partijen voor de
haven van Moerdijk kiezen. Het havenbedrijf richt zich op het vergroten van de overslag
door het vervullen van de extended-gatefunctie voor de mainports Rotterdam en

Antwerpen. Daarnaast wil het havenbedrijf zijn marktaandeel in shortseashipping op
Verenigd Koninkrijk en Baltische Staten verviervoudigen. Dat geldt tevens voor het aandeel spoorgoederenvervoer. De duurzaamheidspropositie richt zich op de combinatie
van waardetoevoegende logistiek en waardecreërende procesindustrie.
Wat hebben wij daarvoor gedaan
1. Extended gate: dashboard ontwikkelen voor monitoring van modal shift
De West Brabant Corridor (WBC) is succesvol ontwikkeld en heeft een groei laten
zien van 25%. Specifiek het volume voor Moerdijk laat nog een te grote onbalans
zien tussen inkomende en volle uitgaande containers waardoor de kostprijs hoger
is dan die op binnenvaartterminals (Tilburg en Oosterhout) waar deze balans er
wel is. Een dashboard waarin de modal split is te zien, is niet ontwikkeld omdat
er meer tijd is gaan zitten in het activeren van de monitoring van de WBC voor
Moerdijk.
2. Short sea: realiseren van een nieuwe spoorshuttle en een lijndienst
De nieuwe spoorshuttle op Wroclaw/Polen is opgestart. Door de Brexit
problematiek heeft deze echter nog niet de groei laten zien die we daarvan
hadden verwacht. Ook de uitbreiding van het aantal lijndiensten op de UK is door
Brexit uitgesteld. Het short sea containervolume heeft zich ondanks de Brexit
problematiek wel kunnen handhaven op het niveau van afgelopen jaar.
3. Spoor: plan van aanpak voor bundeling van koelcontainers en tankcontainers
Met onze acquisitiepartner Rewin en het tankcontainerssegment is overlegd over
kansen voor bundeling. Deze partijen hebben aangegeven steeds meer gebruik te
maken van de verschillende spoordiensten op Moerdijk en vinden een plan van
aanpak om samen te bundelen niet langer noodzakelijk. Met partijen uit de haven
van Vlissingen is gewerkt aan een plan voor een koelcontainer- binnenvaartdienst
tussen Vlissingen en Moerdijk. Dit heeft nog niet geresulteerd in een plan van
aanpak omdat de betreffende klanten elkaar nog teveel zien als concurrenten.
4. Kennisvernieuwing en innovatie in logistiek: deelnemen aan pilotprojecten
We zijn er niet in geslaagd om met LCB (Logistic Community Brabant) pilotprojecten op te zetten op het gebied van blockchain of truckplatooning. Binnen het
programma van LCB is wel gewerkt aan het uitdragen van het concept van de
WBC (West Brabant Corridor). Het interregprogramma SPEED is na veel vertraging
van start gegaan met een kickoff en een specifeke brainstormsessie op Moerdijk
over mogelijke digitale oplossingen voor haven en verkeersplanningen. Ook zijn
wij aangesloten bij het onderzoeksprogramma CATALYST van TNO dat zich richt op
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verbetering van veiligheid, efficiency en duurzaamheid van de logistieke sector.
Specifiek gaat het om Connected Automated Transport (CAT) innovaties voor het
zware wegtransport te ontwikkelen, deze te testen en te verbeteren met behulp
van simulaties en praktische experimenten. In 2020 zal gewerkt aan concrete
cases met ondernemers op Moerdijk.

IV. P
 rogramma Ruimtelijke
ontwikkeling, Milieu en
Duurzaamheid
Ruimtelijke ontwikkeling
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Visie
Ruimte is een schaars goed. Het havenbedrijf gaat bij de ruimtelijke ontwikkeling van
het haven- en industrieterrein Moerdijk uit van duurzaam ruimtegebruik. De beschikbare ruimte op het terrein wordt efficiënt en effectief benut voor infrastructuur en
voor bestaande en nieuwe bedrijfsvestigingen. Het havenbedrijf hanteert hierbij het
principe ‘juiste bedrijf op de juiste plek’. Daarnaast stelt het havenbedrijf planologische randvoorwaarden aan het ruimtegebruik, om de balans tussen People, Planet en
Profit te waarborgen en draagvlak te creëren voor gemaakte keuzes op het gebied van
ruimtelijke en landschappelijke inpassingen.
Wat willen wij bereiken
Het havenbedrijf geeft de doorontwikkeling van het haven- en industrieterrein Moerdijk
vorm vanuit een integrale gebiedsontwikkeling. Duurzame ruimtelijke en economische
ontwikkeling vindt plaats met behoud van een goede milieukwaliteit. In het nieuwe
bestemmingsplan zijn de uitgangspunten geborgd als het gaat om onder andere
intensiever ruimtegebruik, clustervorming, alsmede specifieke aandacht voor externe
veiligheid.
Door het verkrijgen van experimenteerruimte vanuit de Crisis- en herstelwet is er de
mogelijkheid ontstaan om op het gebied van de beperkte milieugebruiksruimte (geluid,
lucht, natuur) om innoverend met ruimtegebruik om te gaan. Dit wordt geregeld in een
bestemmingsplan+. De realisatie van het Industrial Park Moerdijk (IPM) en Logistiek
Park Moerdijk (LPM), samen bijna 300 hectare, vormen de meest in het oog springende
feitelijke ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende jaren, waarin het havenbedrijf
sturing geeft aan de ontwikkeling.
Wat hebben wij daarvoor gedaan
1. Strategische studie buisleidingen HIM
Samen met de omgevingsdienst hebben we geïnventariseerd welke mogelijk
heden er zijn om de grote externe veiligheidscontouren rondom een aantal
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buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op het haven- en industrieterrein te
verkleinen. Voor slechts twee buisleidingen zijn hun grote contouren relevant
voor uitgifte of uitbreiding bedrijven. Dit heeft ertoe geleid dat voor één buisleiding een nieuwe kwantitatieve risicoanalyse wordt uitgevoerd om de nieuwe
contour te bepalen. De resultaten hiervan worden in het eerste kwartaal van
2020 v erwacht. Studie naar gebruik buisleidingen ten behoeve van de energietransitie heeft uitgewezen dat het huidige buizenstelsel niet zomaar ingezet kan
worden voor energietransitie. Wel is met Shell een tracé voor Energyweb XL
overeengekomen.
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2. Rol commissie Vestiging in de klantreis
Gedurende het jaar hebben we in de commissie vestiging uitgebreid
gediscussieerd over het creëren van meerwaarde van deze commissie in de
klantreis van een nieuw te vestigen bedrijf. Dit heeft verschillende zeer bruikbare
ideeën opgeleverd. Ondanks het feit dat het door diverse omstandigheden niet
gelukt is om de uitwerking van de gehele klantreis binnen het havenbedrijf te
finaliseren is naar aanleiding van de discussie wel een bespreekgremium ingericht
voor de “niet-reguliere” casussen zodat sneller tot een klantbeoordeling kan
worden gekomen. Begin 2020 zal de gehele klantreis worden uitgewerkt, mede
ten b
 ehoeve van de inrichting van een nieuw ERP-systeem.

Milieu
Visie
Het havenbedrijf realiseert een duurzame groei en intensivering zonder toename van
de milieudruk op de omgeving. Door het sluiten van decentrale ketens, het benutten
van kansen en innovaties op het gebied van onder andere hernieuwbare energie, neemt
de ecologische footprint niet toe.
Wat willen wij bereiken
Het havenbedrijf plant nieuwe ontwikkelingen proactief en tijdig, in combinatie met
een efficiënt vergunningsverleningsproces. Dit helpt bij het versterken van de verdere
economische ontwikkeling op het terrein.
Het havenbedrijf heeft een actueel inzicht in de milieuhygiënische belasting van de
beheerde terreinen door dit te monitoren. Dit inzicht is de basis om activiteiten waar
mogelijk te verbeteren met als doel de ecologische footprint te verkleinen.

Het havenbedrijf voldoet aan goed ‘nabuurschap’ door feitelijke milieu-informatie
transparant en tijdig met de omgeving te communiceren, en door milieuprestaties en
eventuele verbeteringen inzichtelijk te maken.
Wat hebben wij daarvoor gedaan
1. Milieugebruiksruimte: mogelijkheden stikstofdepositiebeheer en –reductie
Eind september heeft de commissie Remkes haar adviezen uitgebracht bedoeld
om de impasse te doorbreken die na de verschillende uitspraken van de Raad
van State inzake de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is ontstaan. Dit was
slechts een gedeeltelijk advies, een eerste advies om uit de impasse te komen.
Momenteel kunnen wij niet verder omdat ook Rijk en provincie nieuw beleid
willen ontwikkelen maar tevens wachten op de definitieve adviezen van de
commissie Remkes. Het havenbedrijf heeft zich daarin vooral ingezet om de
belangen van onze bedrijven en onze terreinen voldoende voor het voetlicht te
brengen. Pas als de in te zetten lijn vanuit de overheid ook juridisch houdbaar
blijkt, heeft het zin om tot een beheer- en reductietool te komen.
2. Ontwerp herinrichting Appelzak inclusief participatie kern Moerdijk
Na een eerste informatiebijeenkomst voor omwonenden hebben we met een
begeleidingsgroep van zes inwoners van Moerdijk gewerkt aan de uitwerking van
verschillende ideeën voor de herinrichting. Dit heeft geresulteerd in een voorlopig
ontwerp. In 2020 zullen we op basis van dit voorlopig ontwerp voldoen aan de
herplantplicht die ten gevolge van het kappen van houtopstanden op het LPM
terrein is ontstaan en stellen we een definitief ontwerp op dat we na onherroepelijk worden van het provinciaal inpassingsplan LPM zullen (laten) uitvoeren.

Duurzaamheid
Visie
Het haven- en industrieterrein Moerdijk ontwikkelt zich tot het knooppunt van duur
zame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta. Daarbij wordt
ingezet op een duurzame, klimaatbestendige en energieneutrale omgeving met
een b
 alans in People, Planet en Profit. De bedrijfsprocessen zijn vergroend en de
ecologische footprint is zo beperkt mogelijk.
Bedrijven werken intensief samen in decentrale ketens (circulaire economie) en leveren
een bijdrage aan een duurzaam sociaal economisch leefklimaat in de regio. Het havenbedrijf is een actieve partner voor de bedrijven op dit gebied en heeft een voorbeeldfunctie. Daarom zorgt het havenbedrijf ervoor dat de eigen bedrijfsvoering zo duurzaam
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mogelijk is, inclusief de invulling van commerciële activiteiten en het beheer van de
openbare ruimte.
Wat willen wij bereiken
Het havenbedrijf verbindt bestaande en nieuwe bedrijven door ze te clusteren. Zo
kunnen synergie- en efficiëntievoordelen worden behaald. Reststromen zoals stoom,
warm water en CO2 worden daarbij ingezet als energiebron of grondstof. Zo worden
duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijfsleven zelf versterkt en ondersteund. Door
ontwikkeling en exploitatie van innovatieve, ‘slimme’ opslagsystemen van zon- en windenergie wordt het huidige elektriciteitsnetwerk efficiënter en duurzamer. Disbalansen
kunnen hiermee worden voorkomen. Al deze ontwikkelingen leveren een bijdrage aan
het realiseren van een klimaatbestendig en energieneutraal haven- en industrieterrein.
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Wat hebben wij daarvoor gedaan
1. Realisatie solarparken
Voor fase 1 hebben we de aanbesteding gedaan, nadat de SDE subsidie was
verkregen. Tevens hebben we een marktuitvraag gedaan over volledige realisatie
door de markt. Hierdoor is de uitvoering vertraagd. In 2020 zal hierin de keuze
worden gemaakt. Voor de tweede fase van het zonnepark is via onze samen
werkingspartner Waterschap Brabantse Delta een technische studie gestart naar
de voorwaarden waaronder plaatsing op delen van de waterkering mogelijk is.
2. Opstellen uitvoeringsprogramma watermanagementplan
Samen met onze waterpartners hebben we een uitvoeringsagenda opgesteld en
zijn we waar mogelijk gestart met de uitvoering. Verder hebben we afgesproken
om middels een jaarlijks bestuurlijk overleg de voortgang daarvan met elkaar te
delen.
3. Opstellen uitvoeringsplan robuuste natuur
Het uitvoeringsplan robuuste natuur beoogt te onderzoeken of het verbeteren
van de kwaliteit van de twee Natura 2000-gebieden rond het haven- en industrieterrein (vooraf investeren in natuurontwikkeling) kan helpen in het creëren van
“stikstofruimte”. Vanwege de voortdurende juridische onzekerheden rondom de
interpretatie van wet- en regelgeving van stikstofdepositie, zijn we met dit
onderzoek nog niet gestart. Wel hebben we kenbaar gemaakt dat het haven
bedrijf bij de door de provincie op te stellen gebiedsgerichte aanpak van
Natura2000 gebieden een rol kan en wil spelen.

V. Programma Veiligheid & 			
Havenmeester
Veiligheid
Visie
Veiligheid en economische ontwikkeling kennen een gespannen verhouding, maar
tegelijkertijd zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het havenbedrijf ziet beide
niet als tegenstelling, maar als symbiose die wij goed moeten organiseren. Economische
ontwikkeling van het haven- en industriecomplex kan en mag niet ten koste gaan van
de veiligheid - en dus - van de leefbaarheid van de omgeving. Bovendien verhoogt een
veilig complex de economische aantrekkelijkheid van Moerdijk. Daarom is veiligheid
tevens een belangrijk visitekaartje.
Het haven- en industriecomplex van Moerdijk is én blijft excellent in totale veiligheid en
wil uitgroeien tot het veiligste terrein in zijn soort binnen de Vlaams-Nederlandse Delta.
Het streven is gericht op een toekomstbestendige veiligheidssituatie. Dit betekent
enerzijds het updaten, finetunen en doelmatiger inzetten van bestaande maatregelen
en voorzieningen. Anderzijds is er sprake van nieuwe initiatieven, die leiden tot aan
vullende maatregelen en voorzieningen.
In de recentelijk vastgestelde Veiligheidsvisie 2030 hebben we geschetst welke
domeinen veiligheidsdomeinen we binnen Port of Moerdijk onderscheiden en welke rol
we hierbinnen als havenbedrijf willen spelen.
Wat willen wij bereiken
Aandacht en zorg voor veiligheid maakt integraal deel uit van onze reguliere taken en
werkzaamheden. We vervullen onze rol van havenmeester en Port Security Officer.
Als wegbeheerder gaan we over de verkeersveiligheid op het haven- en industrie
terrein. Daarnaast hebben we onze rol op het gebied van acquisitie en de vestiging van
bedrijven. En uiteraard waken we als terreinbeheerder over de veiligheid van het totale
territoir. Op weg gaan naar excellente veiligheid impliceert dat we ‘ons werk in
uitvoering’ verder professionaliseren.
Daarnaast willen we fungeren als spin in het web binnen het netwerk van alle bij
veiligheid betrokken partijen. Als regisseur hebben we vooral een verbindende rol. We
brengen partijen bij elkaar en zorgen voor resultaatgerichte samenwerkingsverbanden.
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We willen het pluspakket van voorzieningen als collectieve beveiliging, publiek-private
brandweerzorg en gezondheidsvoorzieningen extra versterken. Ook de verdere uitbouw
van het Haven Moerdijk Coördinatie Centrum (HMCC) behoort daartoe.
Tot slot behartigen we ‘onze gezamenlijke’ belangen op het gebied van veiligheid. In
die zin treden we op als pleitbezorger en waar nodig als lobbyist. We zijn het bruggenhoofd dat ervoor zorgt dat de veiligheidsbelangen op diverse niveaus (lokaal, regionaal,
nationaal) onder de aandacht komen. We wenden onze invloed ook aan voor besluitvorming over procedures en wet- en regelgeving waarmee de veiligheid van het
haven- en industrieterrein is gediend.
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Wat hebben wij daarvoor gedaan
1. Verkenning van maatregelen voor (nieuwe) risico’s
Gedurende het jaar zijn voor deze activiteit verschillende initiatieven ontplooid.
Door de gemeente Moerdijk is een ondermijningsbeeld voor het haven- en
industrieterrein Moerdijk opgesteld. Vooruitlopend op een plan van aanpak
dat hierop volgt is het havenbedrijf met de gemeente de campagne Meld
Misdaad Anoniem gestart. Voor de risico’s op het gebied van cyberweerbaarheid is de ambitie geformuleerd om te komen tot een samenwerkingsverband.
Tot slot is in sessies met verschillende disciplines binnen de organisatie gekeken
naar c ontinuïteitsrisico’s voor het havenbedrijf. Vooruitlopend op definitieve
bevindingen kan worden gesteld dat er geen onverwachte risico’s naar voren zijn
gekomen en dat verbetermogelijkheden veelal zullen bestaan uit het bewuster
nemen van maatregelen op risico’s en/of formalisering hiervan.
2. Toezicht en handhaving versterken
Het is nog niet gelukt te komen tot een handhavingsarrangement voor het havenen industrieterrein Moerdijk. Er is daarnaast wel een voorspoedige start gemaakt
met de pilot buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) voor het haven- en
industrieterrein Moerdijk. Door personele omstandigheden is deze pilot eerder
beëindigd dan voorzien. De gemeente Moerdijk en het havenbedrijf hebben de
pilot geëvalueerd. Op basis hiervan wordt bezien hoe toezicht en handhaving van
onder andere ISPS, havenbeheersverordening en parkeren duurzaam te borgen.

Havenmeester
Visie
Een vlotte, veilige, schone en beveiligde afwikkeling van het scheepvaartverkeer is
van cruciaal belang voor het functioneren van het haven- en industrieterrein Moerdijk
als vierde zeehaven van Nederland. De toename van scheepvaartbewegingen en de
diversiteit van vaarweggebruikers vragen blijvend aandacht voor goede en veilige
begeleiding. De havenmeester houdt 24/7 toezicht op de orde en veiligheid in de haven
en geeft daarbij uitvoering aan de havenbeheersverordening. Havenafvalplannen,
kwalitatief en kwantitatief goede wachtvoorzieningen en sterke informatievoor
zieningen zijn daarbij een vanzelfsprekendheid.
Als zeehaven is Moerdijk tevens een toegang tot Europa. Dat brengt naast vele voordelen ook verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Dit geldt zowel op
het gebied van terrorismedreiging als op het gebied van volksgezondheid. De Havenbeveiligingswet - in het kader van de International Ship and Port facility Security Code
(ISPS) – stelt eisen aan de beveiliging van schepen, havenfaciliteiten en overheidsinstellingen. De havenmeester is door de burgemeester van Moerdijk als bevoegde autoriteit
gemandateerd als Port Security Officer, welke is belast met uitvoering van de wettelijke
voorschriften.
Wat willen wij bereiken
De haven van Moerdijk is een vlotte en veilige haven voor alle gebruikers. Daarom is
de interne en externe informatievoorziening op orde en wordt voldaan aan nationale
en internationale wet- en regelgeving. Dit bereiken wij onder meer door te kiezen voor
nieuwe technologische mogelijkheden in computersystemen en slimme koppelingen
van port community-systemen met ons eigen havenmanagementsysteem. Systematisch,
steekproefsgewijs uitgevoerde controles van onze computersystemen dragen daarnaast
bij aan de robuustheid van die koppelingen.
Bij calamiteiten heeft het havenbedrijf direct relevante informatie beschikbaar, bijvoorbeeld over de gevaarlijke lading aan boord van (zee)schepen. Met andere overheden
zorgen wij voor een veilige vaarweg naar en van Moerdijk waarbij alle verkeersdeel
nemers begeleid kunnen worden.
Voor wachtende (binnenvaart)schepen zijn voldoende wachtligplaatsen beschikbaar.
Deze ligplaatsen zijn uitgerust met mogelijkheden die in een moderne, veilige en duurzame haven thuishoren. Denk hierbij aan autoafzetplaatsen, walstroomvoorzieningen
en draadloos internet. Om duurzaamheid in de haven blijvend te stimuleren krijgen
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aantoonbaar schone schepen een korting op het havengeld en stimuleert het haven
bedrijf het gebruik van LNG als brandstof.
Wat hebben wij daarvoor gedaan
1. Havenbeheersverordening harmoniseren
Het havenbedrijf Moerdijk heeft een interne audit op inhoud en uitvoering van
de havenbeheersverordening gedaan. De bevindingen hiervan en de inzichten
vanuit het herzieningstraject in Rotterdam en Amsterdam zijn aangeleverd bij de
gemeente Moerdijk. Op basis hiervan is de gemeente gestart met het proces voor
herziening en harmonisatie van de havenbeheersverordening. Parallel hieraan
voerde het Havenbedrijf Moerdijk gesprekken met het Havenbedrijf Rotterdam
over verdeling van taken en verantwoordelijkheden rondom de afwikkelingen van
(zee)vaart. Beide trajecten worden naar verwachting in de eerste helft van 2020
positief afgerond.
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2. Herziening analyses Hollandsch Diep – Dordtsche Kil
Diverse stakeholders binnen het Maatregelenpakket Hollandsch Diep – Dordtsche
Kil hebben zich geschaard achter het standpunt van Havenbedrijf Moerdijk dat
de sterke toename van de zeevaart zou moeten leiden tot een herziening van
het maatregelenpakket c.q. de hieraan ten grondslag liggende analyses. Haven
bedrijf Moerdijk heeft actief gelobbyd en dit standpunt op verschillende plaatsen
ingebracht. Dit heeft in 2019 nog niet geleid tot een concrete toezegging over een
herziening, maar gesprekken hierover worden onverminderd voortgezet.
3. ISPS-opschaling professionaliseren
Op initiatief van het Havenbedrijf Moerdijk is door verschillende zeehavens onderkend dat de applicatie, waarin ook alle andere ISPS-processen inmiddels plaatsvinden de meest aangewezen plaats is voor een functionaliteit rondom opschaling
en informatievoorziening richting Port Facility Security Officers (PFSO’s). Met deze
havens is de ambitie uitgesproken dit in 2020 te realiseren. In de tussentijd wordt
gebruik gemaakt van het veiligheidscommunicatieplatform Chainels om in een
besloten omgeving op eenduidige wijze met PFSO’s te communiceren.

VI. Programma Infrastructuur
en Beheer
Infrastructuur
Visie
Het havenbedrijf zorgt voor duurzaam (door)ontwikkelen van arealen binnen het
beheergebied, zodat bedrijven optimaal kunnen opereren. Goede faciliteiten zorgen
immers voor een sterke uitgangspositie. Daarbij gebruiken wij alle modaliteiten: weg,
water, spoor, datatransport en (buis)leiding. Om dit te bereiken zet het havenbedrijf in
op goede relaties en overlegstructuren met collega-beheerders en externe partners,
zoals de gemeente Moerdijk, Waterschap Brabantse Delta, Rijkswaterstaat, ProRail en
LSNed.
De werkzaamheden voert het havenbedrijf projectmatig uit, in overleg met de
betrokken bedrijven en binnen de gestelde kaders van budget, tijd en kwaliteit. Project
management blijft in handen van het havenbedrijf. De voorbereiding en uitvoering
wordt via tenders en marktuitvragen bij externe partijen belegd. In de ontwerpfase van
deze werkzaamheden is gedegen aandacht voor duurzaamheids- en innovatieaspecten
in zowel inhoud, contractvorm als gunningscriteria ten behoeve van de realisatie en het
beheer. Voorwaarde hierbij is dat deze aspecten de total cost of ownership en
lifecyclecosting gunstig beïnvloeden.
Wat willen wij bereiken
De arealen van het haven- en industrieterrein, en daarmee de vervoersmodaliteiten
weg, water, spoor, datatransport en (buis)leiding, zijn en blijven geschikt voor marktontwikkelingen en –vragen, veranderde wet- en regelgeving en verandering in samenwerkingen. Dit wordt bereikt door een integrale benadering en een maatschappelijk
verantwoorde werkwijze. De integrale beleving van het terrein door de klant is hiermee
doelmatig, koersvast en toekomstgericht.
Wat hebben wij daarvoor gedaan
1. Verkenning naar een eigen waste-to-product grondstoffenbank
Samen met iTanks innovation support hebben wij in beeld gebracht welke
afval- en reststromen van het havenbedrijf afkomstig zijn en hoe deze worden
afgevoerd/bewerkt. De afval- en reststromen zijn gerelateerd aan de inkoop
van grondstoffen en daarom hebben we gekeken hoe we met quick wins nog
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e fficiënter met onze eigen “waste” om kunnen gaan. Deze verkenning an sich
draagt dus meteen bij aan het bereiken van ons doel om in 2023 circulair te zijn
(conform ons MVO-beleid).
2. Actualisatie van het inrichtingsontwerp d’Entree en Plaza
Voor de actualisatie van het ontwerp heeft een stedenbouwkundig bureau haar
visie gepresenteerd. Dit op basis van landschapsarchitectuur en een sociaal
ontwerp, waarin aan de hand van oorspronkelijke ontwerpuitgangspunten,
gekeken is naar huidig gebruik en naar ambitie voor de toekomst.
De visie heeft onder andere de volgende onderdelen: duurzaamheidsuitingen
in de rand van de A17, verkeerstructuuraanpassingen in overleg met aanwezige
bedrijven, wandelroutes voor de medewerkers en een robuustere ingang bij
d’Entree. Naar aanleiding hiervan vertalen we deze in 2020 naar een plan van
aanpak dat zoveel als mogelijk gekoppeld is aan reeds geplande (groot)onderhoudsmomenten.
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3. Sensoring op de weg
Via een meervoudige onderhandse aanbesteding is eind 2019 gestart met de
aanleg van het weeg- en tellussen netwerk waarmee we de in- en uitgaande
(vracht)autoverkeersstromen kunnen monitoren.
Gelijk met het aanleggen van deze installatie, hebben we deze activiteit uitgebreid
met:
	- k oppeling van deze wegdata van de weeg- en tellussen aan
cameragegevens en bluetoothgegevens;
	- sensoren op deuren gemalen, poorten en hekwerken.
Deze uitbreiding kan ons direct verder brengen op het vlak van smart
maintenance én security.

Beheer nat
Visie
Het havenbedrijf heeft een goed bereikbaar en beschikbaar nat areaal, inclusief de
kades en bodemligging van de insteekhavens. Met een optimale bereikbaarheid en
beschikbaarheid van het areaal faciliteert het havenbedrijf het bedrijfsleven tegen
acceptabele kosten. Het havenbedrijf heeft als regieorganisatie het dagelijks beheer van
dit areaal uitbesteed met een integraal beheercontract aan een marktpartij. Het areaal
nat heeft een gegarandeerde kwaliteit en beschikbaarheid, die essentieel is voor de
bedrijfsvoering van ons en onze klanten.

Wet- en regelgeving, maatschappelijk verantwoord ondernemen, beheren met visie en
respect voor milieu en leefomgeving staan hierbij centraal.
Wat willen wij bereiken
De beheerde kapitaalgoederen haven, kades en pieren zijn goed bereikbaar en
beschikbaar voor de zee- en binnenvaartschepen die Moerdijk kunnen bereiken.
Duurzaamheid, lifecyclecostingbenadering, proactief onderhoudsmanagement en
systeemgerichte contractbeheersing (SCB) zijn hierbij het uitgangspunt.
Wat hebben wij daarvoor gedaan
1. Smart inspections van oevers, kades en constructies in de haven
Inzicht in en beheersing van risico’s is essentieel voor assetmanagement. Met
behulp van de nieuwste inspectiemethodieken, zoals multibeam en sonar, zijn alle
onderwaterconstructies zoals oevers, kades, en steigers in beeld gebracht. Deze
beelden zijn opgenomen in een 3D-model waarin het mogelijk is om de kwaliteit
van de assets onder water éénvoudig en snel te beoordelen (smart inspection).

Beheer droog
Visie
Het havenbedrijf streeft naar een schoon, heel en veilig haven- en industrieterrein
Moerdijk. Duurzaamheid, (door)ontwikkelen van arealen binnen het beheergebied en
optimale beschikbaarheid gaan hierbij hand in hand. Met een optimale beschikbaarheid
van het areaal faciliteert het havenbedrijf het bedrijfsleven tegen acceptabele kosten.
Het areaal vormt daarmee een visitekaartje voor het havenbedrijf en de gevestigde
bedrijven op het haven- en industrieterrein. Het havenbedrijf heeft het dagelijks
beheer van de openbare ruimte uitbesteed met een integraal beheercontract aan een
marktpartij. Contracteisen zijn vanuit systeemgericht contractbeheer gebaseerd op
vastgestelde normen zoals de NEN en CROW. Hiermee heeft het havenbedrijf ook de
budgetten voor de middellange en lange termijn bepaald, zodat continuïteit gewaarborgd is. Continue aandacht voor onderdelen als wet en regelgeving, maatschappelijk
verantwoord ondernemen, beheren met visie en respect voor milieu en leefomgeving is
en blijft geborgd.
Wat willen wij bereiken
De door het havenbedrijf beheerde kapitaalgoederen wegen (inclusief wegmeubilair),
riool (inclusief gemalen), groen, kunstwerken en openbare verlichting zijn goed bereikbaar en beschikbaar. Duurzaamheid, lifecyclecosting-benadering, proactief onderhouds-
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management en systeemgerichte contractbeheersing (SCB) zijn hierbij het uitgangspunt. Op die manier dragen deze kapitaalgoederen bij aan de realisatie van de ambities
en ontwikkelingen van het haven- en industrieterrein.
Het havenbedrijf kan te allen tijde de staat van haar complete areaal aantonen. Op
functionele eisen kan het havenbedrijf op afstand sturing geven aan het beheer. Daarmee blijft het areaal fungeren als visitekaartje voor ons en het bedrijfsleven. De duurzaamheidsambities van het havenbedrijf worden ook in dit programma gerealiseerd. Zo
zorgt het havenbedrijf ervoor dat bedrijven en werknemers het werken op en bezoeken
van het haven- en industrieterrein als aangenaam en prettig ervaren.
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Wat hebben wij daarvoor gedaan
1. Duurzaamheid en innovatie als prestatie verankeren in beheercontracten en
samenwerkingen
In een zorgvuldig doorlopen aanbestedingsproces is voor een nieuwe periode
het assetmanagement onderhoud voor de “droge” assets gegund aan De Jong
Zuurmond uit Beesd. Wij hebben in het onderliggend contract duurzaamheid en
innovatie als prestatiecriteria opgenomen. Duurzaamheid is gekoppeld aan
Sustainable Maintenance en heeft de richtlijn BREEAM Gebied als basis.

VII. Programma Bedrijfsvoering
Bestuur, Strategie en Public affairs
Visie
In 2030 is de Vlaams-Nederlandse Delta een sterk netwerk dat bestaat uit een samenwerking van concurrerende en complementaire havens waarbij Moerdijk hét knooppunt
is wat betreft duurzame logistiek en duurzame chemie en procesindustrie.
De economische vitaliteit van het haven- en industriecomplex is gebaat bij maat
regelen en investeringen die de aantrekkelijkheid en veiligheid van de omgeving voor
haar bewoners ook in de toekomst waarborgen. Om de robuustheid van realisatie van
onze ambities te waarborgen wordt ingezet op nieuwe verdienmodellen en structurele
samenwerkingsverbanden.
Al deze doelstellingen van de havenstrategie vragen van het Havenbedrijf Moerdijk een
verdere en blijvende professionalisering en een slagvaardige organisatie.
Wat willen wij bereiken
De haven van Moerdijk heeft een stevige positie binnen de Vlaams-Nederlandse Delta
door blijvend in te zetten op de unieke en complementaire activiteiten in Moerdijk.
Deze versterking binnen het Vlaams-Nederlandse netwerk vraagt niet alleen om
een intensieve inzet vanuit het havenbedrijf, haar directe partners in de regio en het
Rijk, maar vindt onder meer ook plaats door aansluiting bij de Branche Organisatie
Zeehavens om de Nederlands havennetwerken nauwer te verbinden met het netwerk
van wetenschappelijke instituten.
Het havenbedrijf positioneert zich als constructieve samenwerkingspartner in de
regio. Er functioneert een adequate overlegstructuur, waarin bewoners, bedrijven en
overheden met elkaar overleg plegen en informatie uitwisselen. Bewoners worden zo
in staat gesteld mee te denken en te handelen op het gebied van vorm en inhoud van
uitvoering. Een heldere rolverdeling, transparante communicatie en afspraak = afspraak
vormen het kenmerk van deze structuur. Wij staan voor transparantie in besluitvorming
en het openbaar maken van besluiten en cijfermatige informatie.
Wat hebben wij daarvoor gedaan
1. Start nieuwe uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk 2030
Na een aarzelende start is het projectteam Havenstrategie in de tweede helft van
2019 goed op gang gekomen. Dit deeltijd team bestaat uit een alliantiemanager
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en medewerkers van REWIN en de provincie Noord-Brabant. Helaas heeft de aanpak in 2019 nog niet geresulteerd in project participatie van Moerdijkse bedrijven
in innovatietrajecten. Wel zijn er via het projectteam 160 uitnodigen gestuurd aan
100 bedrijven om deel te nemen aan innovatie sessies/projecten. Banden met
onderwijsinstellingen in de regio, intermediairs en kennisplatforms zijn aangehaald.
2. Strategische aanpak Public Affairs
Samen met bureau WePublic is een Strategische Public Affairs aanpak opgesteld. Organisatie doelstellingen zijn daarin vertaald naar concrete Public Affairs
vraagstukken. De twee meest urgente vraagstukken worden in 2020 uitgewerkt in
lobbyplannen.
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Overige
Daarnaast waren er in 2019 gemiddeld 2 werkbezoeken per kwartaal. Regionale
profilering en samenwerking stonden daarin centraal. We hebben de directie van
de provincie Noord-Brabant ontvangen. Het team van Regio West Brabant is op
bezoek geweest. En samen met BOM, gemeente Tilburg en de gemeente Breda
ontvingen wij delegaties uit China (Jiangsu) en Polen (Wroclaw).
Verder is de Omgevingstafel in 2019 versterkt met een secretaris. De informatievoorziening richting de deelnemers verloopt sindsdien goed. Onderwerpen die
besproken zijn betreffen veiligheid, natuur, energie en gezondheid.

Juridische zaken
Visie
Het havenbedrijf is een betrouwbare en zorgvuldige organisatie. Transparant in zijn
dienstverlening en consequent in de waarborging van zijn juridische positie. Dit alles
met inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid. Het havenbedrijf voldoet
aan alle voor hem geldende wet- en regelgeving en gebruikt de ruimte die in die wet- en
regelgeving wordt gegeven optimaal voor een effectieve en efficiënte uitoefening van zijn
taak. Het havenbedrijf komt zijn verplichtingen na, niet alleen met zijn eigen kansen en
belangen als drijfveer, maar die van het haven- en industrieterrein Moerdijk als geheel.
Daar wordt continu aan bijgedragen door juridische en strategische advisering aan de
voorkant van het proces en door in te spelen op de verdere juridificering van handel en
maatschappij.

Wat willen wij bereiken
Een algeheel juridisch kwaliteitsbeleid gebaseerd op generieke juridische kennis draagt
structureel bij aan de steeds verdere professionalisering van het havenbedrijf en het
inzichtelijk maken en beheersen van (juridische) risico’s.
Het havenbedrijf organiseert zowel bij interne als bij externe besluitvorming het juridisch
advies aan de voorkant van het proces. Niet alleen voor de primaire processen, maar
ook voor projecten. Dat betaalt zich uit in goed onderbouwde, begrijpelijke besluiten en
overeenkomsten voor het havenbedrijf, zijn partners en andere belanghebbenden.
Daar waar onverhoopt niet preventief kan worden gehandeld of meegedacht, wordt
door uitoefening van een adequate, correctieve functie optimale rechtsbescherming
van het havenbedrijf bereikt. Dit realiseert het havenbedrijf door het vlot en inzichtelijk
afhandelen van schadeclaims of klachten. Indien noodzakelijk, worden juridische
procedures gevoerd (ondersteund door specialistische, externe kennis).
Wat hebben wij daarvoor gedaan
1. Tweejaarlijkse herijking van ons inkoop- en aanbestedingsbeleid
In 2019 hebben wij op grond van een gezamenlijke sessie met alle budgethouders
van het havenbedrijf ons nieuwe beleid vastgesteld en gepubliceerd op onze
website. Daarbij zijn niet alleen de meest recente ontwikkelingen op het vlak van
wet- en regelgeving meegenomen, maar hebben we ook bekeken hoe we het
beleid nog beter kunnen laten aansluiten op onze ambities op het gebied van
duurzaam inkopen.
2. Algemene voorwaarden simpeler & duidelijker
We hebben onze algemene voorwaarden voor gronduitgifte kritisch tegen
het licht gehouden. Dit mede in het licht van de klantreis die een nieuw te
vestigen bedrijf maakt. Daarnaast hebben we op basis van een externe audit
verduidelijkingsmogelijkheden geïdentificeerd voor zowel de inhoud als de
vormgeving (look & feel). Op basis hiervan versimpelen en verduidelijken we onze
algemene voorwaarden, zonder daarbij de juridische inhoud te verliezen.
3. In kaart brengen van de juridische impact van Artificial Intelligence (AI)
Eind 2019 verscheen onder andere het strategisch actieplan voor AI (SAPAI) van
het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en de daaraan verbonden onderzoeken door kennisinstellingen. In dat verband en gelet op de ontwikkelingen op
het gebied van digitalisering in breder perspectief, schuiven wij dit punt door naar
2020. Op dat moment zal duidelijker zijn binnen welke activiteiten van het
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havenbedrijf Artificial Intelligence en andere ontwikkelingen zoals Internet of
Things en Machine Learning kunnen of zullen worden toegepast. Zodoende
spitsen we onze analyse beter toe op de praktijk.

Financiën
Visie
Het havenbedrijf heeft een gezonde financiële bedrijfsvoering die voldoet aan alle van
toepassing zijnde financiële wet- en regelgeving. Risico’s zijn daarbij aanvaardbaar en
inzichtelijk, zodat het havenbedrijf in control is en verantwoording kan afleggen aan
zijn bestuurders en aan de samenleving. Omdat er sprake is van publieke middelen is
transparantie van het grootste belang.
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Wat willen wij bereiken
Het havenbedrijf heeft een meerjareninvesteringsplan dat past bij de financiële
mogelijkheden van het havenbedrijf en een jaarlijks sluitende begroting.
Daarnaast is de planning- en controlcyclus effectief en efficiënt. Effectief door tijdig de
benodigde (financiële) stuurinformatie te verstrekken. Efficiënt door daarbij gebruik te
maken van de laatste beproefde technische mogelijkheden.
Wat hebben wij daarvoor gedaan
1. Belastingscan
Een belastingadviesbureau (Deloitte) heeft een belastingscan uitgevoerd hieruit
blijkt dat we op fiscaal gebied compliant zijn. Desalniettemin is in het rapport betreffende de belastingscan een aantal aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen
worden opgevolgd en geïmplementeerd.

Communicatie
Visie
De communicatie van het havenbedrijf is erop gericht het haven- en industrieterrein
Moerdijk te profileren als hét knooppunt van duurzame logistiek, duurzame chemie en
procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta. In deze profilering staan waardecreatie,
duurzaamheid en veiligheid centraal. Als het gaat om de omgeving, dan is het van belang
om niet ‘over de hoofden van de bewoners’ te praten en te bepalen, maar om gezamenlijk
op te trekken. De verhouding tussen havenbedrijf, bedrijven en bewoners is gelijkwaardig als

het gaat om informatievoorziening, mogelijkheden voor constructief overleg en betrokkenheid bij besluitvormingsprocessen die gaan over voor bewoners belangrijke onderwerpen.
Wat willen wij bereiken
Een heldere rolverdeling, transparantie en afspraak = afspraak zijn de uitgangspunten voor
communicatie vanuit het havenbedrijf om een gelijkwaardige relatie te bewerkstelligen met
en tussen bewoners en bedrijven.
Bedrijven, overheden en omgeving kennen het haven- en industrieterrein Moerdijk als hét
knooppunt voor duurzame logistiek, duurzame chemie en procesindustrie. Het havenbedrijf
profileert zich als excellent en onderscheidend op deze gebieden.
Daarnaast zet het havenbedrijf marketingcommunicatie in ter ondersteuning van het
programma Commercie, waarbij wij ons nadrukkelijk presenteren als aantrekkelijke
vestigingsplaats in de topclusters. Voor een goed ‘nabuurschap’ met de omgeving
organiseert het havenbedrijf onderlinge bekendheid tussen bewoners en bedrijven. Ook
zet het havenbedrijf economische revenuen in ten behoeve van vitaliteit en leefbaarheid
van omliggende kernen via de Vitaliteitsregeling.
Wat hebben wij daarvoor gedaan
1. Uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek
Vanwege de relatie die we zien tussen medewerkerstevredenheid en klant
tevredenheid hebben we besloten om het bureau Integron ook het klantentevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren. Het streven is om het ene jaar de
klanttevredenheid en het andere jaar de medewerkerstevredenheid te laten
onderzoeken. Het uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek in 2019, met een
gemiddelde score van 6,7, gebruiken wij om onze dienstverlening verder te
verbeteren en te professionaliseren.
2. Videomarketing
Vanuit het projectteam Havenstrategie is opdracht verleend om een video
animatie te maken. De animatie beeldt de opgave van de Havenstrategie 2030 uit
en is extern gepubliceerd.
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Personeel en Organisatie
Visie
Een regisserend havenbedrijf is klaar voor de toekomst: een regieorganisatie zoals
die past in een complexe omgeving als die van het havenbedrijf. Ze brengt belangen
en kennis en kunde bij elkaar en faciliteert, verbindt, stuurt en beheerst. We hebben
geconcludeerd dat, om regie mogelijk te maken, een sterke servicegerichte organisatie
nodig is, op drie, elkaar versterkende niveaus:
1.	Gebiedsontwikkeling, exploitatie en commercie (commerciële exploitatie,
marketing, innovaties en duurzaamheid);
2. Gebiedsbeheer (infrastructurele projecten/gebiedsbeheer en veiligheid);
3. Serviceorganisatie (specialistische kennis en organisatie ondersteuning).
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1. Gebiedsontwikkeling, exploitatie en commercie
Speelt zich voornamelijk af in de externe omgeving en krijgt daar inhoud, o.a. in
contracten, projecten en programma’s. De verantwoordelijkheidsgebieden:
• Commerciële exploitatie van het gebied & accountmanagement;
• (Strategische) marketing & sociaal economische effecten;
• Ontwikkeling en innovaties met partners & stakeholders;
• Duurzaamheid en leefbaarheid.
2. Gebiedsbeheer
Deze tweede schil is gebiedsgericht, maar krijgt inhoud vanuit de organisatie van
het havenbedrijf (met gevoel voor de grotere context van het gebied). Het beslaat
de twee verantwoordelijkheidsgebieden:
• Infrastructurele projecten en gebiedsbeheer;
• Veiligheidsbeleid, veiligheid en risicobeheer.
3. De Serviceorganisatie
De binnenste schil richt zich op het ondersteunen van de andere twee
organisatiedelen door middel van:
•	Specialistische kennis op gebied van financiën, juridische zaken en
communicatie;
•	Organisatorische ondersteuning op gebied van Planning en Control, HRM,
Automatisering en Facilitaire zaken.
De directie is eindverantwoordelijk en draagt zorg voor:
•	Verantwoord gebiedsbeheer in relatie tot de economische, politieke en
sociale omgeving;

•
•

De continuïteit en samenhang en het eindresultaat van ons havenbedrijf;
Strategische issues en de strategische externe relaties.

Tussen de drie niveaus bestaat optimale samenwerking en afstemming door medewerkers die taakvolwassen en zelfsturend zijn en hun contactuele en communicatieve
vaardigheden zo inzetten dat de samenhang goed is georganiseerd. Daarnaast is er een
overlegstructuur die de samenwerking faciliteert.

Wat willen wij bereiken
Onze medewerkers zijn professionals en werken projectmatig. Ze zijn gericht op
afstemming, intern en extern, en op het bereiken van resultaten op het juiste moment.
Zij zijn kritisch en kiezen voor een integrale aanpak om tot een duurzame en veilige
bedrijfsomgeving te komen. Van onze medewerkers wordt persoonlijk leiderschap en
zelfsturing verwacht. Zij zetten hun contactuele en communicatieve vaardigheden in op
basis van een hoog samenwerkingsbeginsel.
Als werkgever is het havenbedrijf betrouwbaar en flexibel met marktconforme
arbeidsvoorwaarden. Wij investeren in de blijvende ontwikkeling van onze mede
werkers. Wij geven onze medewerkers alle ruimte waar dat kan en sturen bij waar
nodig. Door elkaar feedback te geven op houding en gedrag blijft persoonlijke groei
gewaarborgd. Tevens versterkt dit de onderlinge samenwerking.
Dit alles draagt bij aan de verdere professionalisering van het havenbedrijf.
Wat hebben wij daarvoor gedaan
1. Analyse Generatie Z
Uit onze analyse blijkt dat werving van deze doelgroep vraagt om een andere
benadering en investeringen in moderne recruitmenttechnieken. Onze communicatie op sociale netwerken compact en meer visueel inzetten, mobielvriendelijke
arbeidsmarktcommunicatie en het uitdragen van maatschappelijk ondernemerschap passen bij de nieuwste generatie medewerkers. Naar aanleiding daarvan is
een concept plan van aanpak opgesteld dat begin 2020 definitief gemaakt wordt.
2. Video: Werken bij Havenbedrijf Moerdijk
In samenwerking met een extern bureau hebben we een video en foto’s gemaakt
die een duidelijk beeld geven hoe het is om te werken bij het havenbedrijf. De
video is te vinden op de website van het havenbedrijf en is gedeeld via sociale
media. Deze video is in 2019 succesvol gebruikt voor werving.
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Informatisering en Automatisering
Visie
Voor het havenbedrijf fungeert informatisering en automatisering niet slechts als een
hulpmiddel, maar als een strategisch instrument om zijn positie duurzaam te versterken. De ICT-voorzieningen zijn van excellent niveau. Met gebruikmaking van de ‘Port
of Moerdijk community’ faciliteert, bedient en ontzorgt het zijn belanghebbenden.
Uitgangspunten hierbij zijn proactiviteit, procesborging en real-time beschikbaarheid
van data.
Wat willen wij bereiken
Een goed doordacht informatie- en automatiseringssysteem, waarmee relevante data
real-time beschikbaar is, zowel voor intern als extern gebruik. Het risico op uitval van
het systeem en op oneigenlijk en onverantwoord gebruik zijn hierbij tot een aan
vaardbaar minimum beperkt.
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Daarnaast streeft het havenbedrijf naar een archief dat op ieder moment voldoet aan
de daarvoor geldende wet- en regelgeving, en dat op ieder moment overgedragen kan
worden aan de bewaarplaats bij het provinciale archief.
Ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening worden op zodanige wijze
gerealiseerd dat het de organisatie op een innovatieve wijze ondersteund in het
realiseren van de ambities uit de Havenstrategie 2030.
Wat hebben wij daarvoor gedaan
1. en 2. Implementeren en uitrollen van een digitaal DMS (Document
Management Systeem) en Ontsluiten van beschikbare data in AX en digitaal DMS
via GIS
In 2020 wordt via een Europese aanbesteding gestart met het aanbesteden
van het beheer- en onderhoudscontract van een nieuw ERP-systeem aangezien
de huidige versie niet meer goed past bij de in 2019 vernieuwde hardware en
ICT structuur en op termijn niet meer ondersteund wordt. Als gevolg hiervan
is in 2019 besloten om het digitaal document management systeem (DMS) toe
te v oegen aan de aanbesteding en onderdeel te laten zijn van het nieuwe IT
systeem, om hiermee een volledige integratie te kunnen realiseren. Daarom zijn
deze a ctiviteiten in 2019 nog niet gerealiseerd.
3. Onderzoek naar mogelijkheden voor online afname key-applicaties
Om er voor te zorgen dat onze ICT systemen op beveiligingsgebied up-to-date zijn

hebben we onderzocht wat de mogelijkheden zijn om onze key applicaties online
af te nemen. Het betreft de volgende key applicaties: Office 365, SharePoint, het
ERP systeem en het GIS systeem. Met Office 365 en SharePoint zijn we in 2019
overgegaan naar de online versies. Ook voor het ERP systeem en het GIS systeem
is het mogelijk en wenselijk om over te gaan naar de online versie. Het online
maken van het ERP systeem maakt onderdeel uit van de hiervoor genoemde
Europese Aanbesteding en voor het online maken van het GIS systeem zal in 2020
een plan van aanpak opgesteld worden.

Facilitaire zaken
Visie
De huisvesting en faciliteiten van het havenbedrijf worden beheerd vanuit een integrale
meerjaren-, duurzame, kwaliteitsvaste en -bewuste gedachte. Dit geldt zowel voor de
hard-services (= gebouwgebonden installaties, bouwkundige inrichting en meubilair)
als soft-services (diensten). Hierdoor kunnen medewerkers en gasten op een veilige en
verantwoorde wijze hun werk uitvoeren in een aangename en verzorgde omgeving. De
ambities van het havenbedrijf komen ook tot uiting in de uitstraling van het gebouw,
de wijze waarop de faciliteiten worden beheerd en gebruikt, alsmede op en in de
voorzieningen die aan medewerkers ter beschikking worden gesteld. Gastvriendschap,
openheid en transparantie staan hierin centraal.
Wat willen wij bereiken
Zowel gasten van het havenbedrijf als eigen medewerkers ervaren dat het havenbedrijf
maatschappelijk verantwoord ondernemen, professionaliteit, veiligheid, duurzaamheid
en gastvriendschap hoog in het vaandel heeft staan.
Wat hebben wij daarvoor gedaan
1. Installeren Cloud Energie Optimizer
Op het klimaatsysteem van het kantoor van het havenbedrijf is een zogenaamde
Cloud Energie Optimizer aangesloten. Dit systeem zorgt ervoor dat het klimaat
systeem zo optimaal mogelijk functioneert bij een zo laag mogelijk energie
verbruik. Het is de verwachting dat de energiebesparing hiermee kan oplopen tot
ca 8%.
2. BREEAM-certificering kantoor havenbedrijf
Wij hebben opnieuw de BREEAM-NL In-Use-certificering clasificatie ‘very
good’ behaald. In het certificeringstraject is bekeken welke oplossingen wij als
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 avenbedrijf inzetten om ons kantoor zo duurzaam mogelijk te maken. In 2019 is
h
het, ondanks de nieuwe strengere beoordelingsnormen wederom gelukt om de
status ‘very good’ te halen.

VIII. Bijlagen
Facts & figures
Uitgegeven industrieterrein (incl. 2e uitgifte)
Over de laatste jaren vertonen de gronduitgiftes het volgende beeld:

Jaar
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Totaal in ha

2015

6.03.16

2016

12.22.90

2017

70.877

2018

10.01.72

2019

6.15.32

Direct uitgeefbaar
Uitgiften in m2
Uitgiften tegen boekwaarde

Realisatie 2019

Begroting 2019

Realisatie 2018

7.678

50.464

8.302

554

6.775

1.280

Realisatie 2019

Begroting 2019

Realisatie 2018

38.276

104.230

78.615

4.541

12.970

9.775

0

0

0

-3.835

-7.352

-4.012

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Grondexploitatie IPM
Uitgiften in m2
Uitgiften tegen boekwaarde
Overige opbrengsten
Kosten incl. rente
Alle bedragen x 1.000 euro (€)

* het verschil tussen de gronduitgiftes totaal in ha en de optelling van direct uitgeefbaar en
grondexploitatie IPM wordt veroorzaakt door de uitgifte van zogenaamde reststroken en de omzetting
van een huurcontract in een erfpachtcontract.
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Haven- en kadegeldinkomsten
Haven- en kadegelden zijn belangrijke inkomstenbronnen voor het havenbedrijf.
Jaar
		

Zeehavengeld

Binnenhavengeld

Totaal
Kadegeld
havengeld		

Totaal havenen kadegeld

2015

3.102

1.227

4.329

1.461

5.790

2016

2.967

1.152

4.119

1.441

5.560

2017

3.399

1.310

4.710

1.444

6.153

2018

3.430

1.356

4.785

1.482

6.268

2019

3.509

1.234

4.743

1.509

6.252

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Goederenoverslag per goederensoort (x 1.000 ton)
Zeevaart
2015
2016
2017
2018
2019
% t.o.v. 		
						
vorig jaar
Biomassa

0

6

0

21

27

100,0

2.442

2.889

2.851

3.215

3.182

-1.0

Ertsen, schroot

327

502

471

342

362

5,7

Granen, veevoeders

118

26

69

38

33

-12,8

Containers, flats

Kolen

0

0

0

2

0

0,0

Minerale olien (Petcokes)

173

92

136

218

296

36,0

Overig massagoed, droog

1.062

1.163

1.540

1.332

1.233

-7,4

Overig massagoed, nat

1.826

1.613

1.783

1.789

1.591

-11,1

Overig stukgoed

332

428

440

482

424

-11,9

Roll-on Roll of

0

0

4

0

0

0,0

Ruwe olie

0

0

0

0

0

0,0

LNG

0

0

0

0

0

0,0

6.280

6.720

7.295

7.439

7.149

-3,9

Totaal

N.B. Percentages zijn berekend over de onafgeronde cijfers.
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Binnenvaart
2015
2016
2017
2018
2019
% t.o.v. 		
						
vorig jaar
Biomassa

Scheepsbewegingen en goederenoverslag

Containers, flats
Ertsen, schroot

Jaar Aantal schepen		
		
Zeeschepen (x 1.000 ton)
				
				
zee

binnen

gelost

Goederenoverslag
BinnenvaartScheepvaart
schepen
(x 1.000 ton)
(x 1.000 ton)

geladen

totaal

gelost/geladen

% t.o.v.
vorig jaar

totaal		

4

9

1

0

1

1.995

1.982

2.543

1.992

1.872

100,0
-6,1

335

271

160

155

224

44,6

Granen, veevoeders

8

4

9

20

5

-74,4

Kolen

2

0

0

0

0

0,0

Minerale olien (Petcokes)

468

671

795

812

816

0,5

Overig massagoed, droog

3.836

3.635

3.155

3.031

2.269

-25,2

Overig massagoed, nat

2.731

3.418

3.698

3.805

3.427

-9,9

930

825

911

905

845

-6,6
0,0

2015

1.769

10.974

3.891

2.389

6.280

10.309

16.589

-1,1

2016

1.900

11.383

3.496

3.224

6.720

10.816

17.536

5,7

Overig stukgoed

2017

2.059

11.734

3.998

3.297

7.295

11.273

18.568

5,9

Roll-on Roll of

0

0

0

0

0

2018

2.136

12.182

3.983

3.456

7.439

10.722

18.161

-2,2

Ruwe olie

0

0

0

0

0

0,0

2019

2.070

10.976

3.822

3.326

7.148

9.459

16.607

-8,6

LNG

1

1

1

0

0

-6,8

10.309

10.816

11.273

10.722

9.459

-11,8

N.B. Percentages zijn berekend over de onafgeronde cijfers.

Totaal

N.B. Percentages zijn berekend over de onafgeronde cijfers.

Paragraaf Personalia en nevenfuncties
Directie en Raad van Commissarissen
Directie
F.J. (Ferdinand) van den Oever
Ferdinand van den Oever is Directeur-Bestuurder van het Havenbedrijf Moerdijk (CEO).
Geboortejaar:
Nationaliteit:
Benoemd:

Goederen vervoer per spoor
Jaar
Aantal
%t.o.v.
		
wagons
vorig jaar
				

40

Vervoerd
product
(x 1.000 ton)

% t.o.v.		
vorig jaar

2015

21.832

0,6

649

12,1

2016

30.132

38,0

886

36,5
61,1

2017

43.445

44,2

1.427

2018

40.356

-7,1

1.316

-7,8

2019

40.000

-0,9

1.292

-1.8

Voorgaande functie	
Directeur van de gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk
Nevenfuncties
- Vicevoorzitter Bestuur Stichting Sociaal Fonds voor het Horecabedrijf (SFH);
- Lid Raad van Beheer van Stichting Leidingenstraat Nederland (LSNED);
-B
 estuurslid Stichting Bedrijfsbrandweerzorg Moerdijk (SBM) (q.q. in lijn met
de statuten);
-B
 estuurslid Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk (SBIM) (q.q. in lijn
met de statuten).

N.B. Percentages zijn berekend over de onafgeronde cijfers.

Werkgelegenheid
Opbouw werknemersbestand binnen de vestigingen 2019
Totale directe werkgelegenheid binnen het gehele haven- en industrieterrein Moerdijk:
Totale indirecte werkgelegenheid gecreëerd door het haven- en industrieterrein Moerdijk:
Totale werkgelegenheid gecreëerd door het haven- en industrieterrein Moerdijk:

10.029 werknemers

Raad van Commissarissen

8.930 werknemers
18.959 werknemers

Dr. Ir. P.J.M. (Peter) van Laarhoven
Peter van Laarhoven is voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Havenbedrijf
Moerdijk.

Gegevens gebaseerd op een telling

Vestigingen
Aantal vestigingen op het haven- en industrieterrein Moerdijk 2019 naar sector:
Sector

Aantal vestigingen

Industrie

65

Bouw nijverheid

29

Reparatie van consumentenartikelen en handel

46

Vervoer, opslag en communicatie

114

Verhuur van handel in onroerend goed, verhuur van roerende goederen en zakelijke dienstverlening

182

Overig

5

Totaal

441

Bron: Lijst gevestigde bedrijven Havenbedrijf Moerdijk

1964
Nederlandse
Directeur-Bestuurder (CEO) per 05-12-2016

Geboortejaar:
1959
Nationaliteit:
Nederlandse
Benoemd:	Voorzitter van de Raad van Commissarissen per 01-01-2017
Einde huidige termijn: 31-12-2020
Huidige/voorgaande functie
Directeur Van Laarhoven Toezicht en Advies (huidig)
Director Corporate Development bij Schiphol Group (voorgaand)
Nevenfuncties
- Voorzitter Raad van Commissarissen Consultants in Quantitative Methods (CQM);
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- Lid Strategisch Platform Logistiek (Topteam Logistiek) tot 01-01-2020;
- Vicevoorzitter Raad van Toezicht TNO;
- Lid Raad van Commissarissen CB Logistics;
- Lid Raad van Advies H&S Group B.V. (per 01-01-2020 lid van de RvC aldaar);
- Lid Netherlands National Commission Unesco;
- Lid Raad van Toezicht van de HAN University of Applied Sciences (per 01-01-2020);
- Lid Raad van Advies UTurn.

Nevenfuncties
- Lid Raad van Toezicht Universiteit Utrecht;
- Lid Stuurgroep Energie Swiss National Science Foundation;

Organigram
Organigram Havenbedrijf Moerdijk N.V. per 31-12-2019

Drs. M.H.T. (Marjolein) Jansen
Marjolein Jansen is lid van de Raad van Commissarissen van het Havenbedrijf Moerdijk.
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Geboortejaar:
Nationaliteit:
Benoemd:
Datum aftreden:
Datum herbenoeming:

Directeur

1970
Nederlandse
Lid van de Raad van Commissarissen per 01-01-2017
31-12-2029
1-1-2020 voor een periode van 4 jaar

Directie
secretaresse

Controller

Huidige/voorgaande functie
Lid Raad van Bestuur van het Kadaster; per 1-1-2020 plaatsvervangend voorzitter
aldaar (huidig)
Vicevoorzitter College van Bestuur Vrije Universiteit Amsterdam (voorgaand)
Nevenfuncties
- Vicevoorzitter Bestuur Stichting Sail Amsterdam (onbezoldigd);
- Lid Raad van Toezicht Hout- en Meubileringscollege;
- Lid Raad van Toezicht The Hague Security Delta;
- Lid Raad van Toezicht Stichting Erfgoedhavens Rotterdam (per 01-01-2020).
Dr. J.M. (Jan) van der Eijk
Jan van der Eijk is lid van de Raad van Commissarissen van het Havenbedrijf Moerdijk.
Geboortejaar:
1953
Nationaliteit:
Nederlandse
Benoemd:
Lid van de Raad van Commissarissen per 01-01-2017
Einde huidige termijn: 31-12-2020
Huidige/voorgaande functie
Technology and Business Innovation Consultant (huidig)
Group Chief Technology Officer Royal Dutch Shell (voorgaand)

Medewerker
Financiële
admin & control

Jurist

Communicatie- en
marketing
adviseur

Adviseur Public
Affairs
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HRM adviseur

Informatie
manager

Medewerker
Financiële
administratie

Receptionist/
Medewerker DIV

Programmamanager
RO & gebieds
ontwikkeling

Adviseur
Milieu en
Duurzaamheid

Programmamanager
Infrastructuur &
beheer

GEO-informatie
Beheerder

Projectleider
civiel

Adviseur
assetmanagemenet

Facilitair
coördinator

Management
secretaresse

Hospitality
medewerker

Programmamanager
Commerciële
exploitatie

Business Manager
Bedrijven

Accountmanager

Commercieel mede
werker binnendienst

Management
secretaresse

Programmamanager
Veiligheid
/Havenmeester
Portsecurity Officer

Allround medewerker
havendienst,

Portsecurity
Coördinator

Administratief
medewerker
havendienst

2019

Jaarstukken 2019

Bestuursverslag
Algemeen
Havenbedrijf Moerdijk N.V. heeft als de taken:
• het (doen) uitoefenen van een havenbedrijf en in dat kader de positie van het
Moerdijkse haven-, logistiek- en industriecomplex in regionaal, nationaal en
internationaal perspectief zowel op korte als op lange termijn versterken;
• het bevorderen van een effectieve, veilige en efficiënte afhandeling van het
scheepvaartverkeer en het zorgdragen voor nautische en maritieme orde
en veiligheid, alsmede het optreden als bevoegde havenautoriteit in het
Moerdijkse havengebied;
• de ontwikkeling, aanleg, beheer en exploitatie van het haven-, logistiek- en
industriegebied in Moerdijk, in de ruimste zin van het woord.
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Het Havenbedrijf Moerdijk N.V. is een 100% deelneming van de Gemeenschappelijke
Regeling Havenschap Moerdijk. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk
zijn de deelnemers in het Havenschap Moerdijk.
Het gemiddelde aantal medewerkers over 2019 bedraagt 26,4 FTE (inclusief directeur),
bestaande uit 1 directeur, 5 stafleden, 4 programmamanagers en overige medewerkers.
De duurzame groei en ontwikkeling van het haven- en industrieterrein is in vergelijking
met andere jaren achtergebleven. Ondanks de grote belangstelling voor het haven- en
industrieterrein uit binnen- en buitenland, zorgt de kwestie rondom het Programma
Aanpak Stikstof (PAS) en de aanhoudende onzekerheid met betrekking tot de Brexit
voor stilstand. Grote investeringen in de industrie en duurzaamheidsprojecten bleven
uit, evenals de vestiging van industriële en circulaire nieuwkomers op het terrein.
Besluiten rondom Logistiek Park Moerdijk en nieuwe Shortsea lijnen werden uitgesteld.
Hoewel de cijfers van de zeevaart stabiel bleven, heeft de binnenvaart last van dalende
cijfers. De totale overslag komt uit op ruim 16,6 miljoen ton. De haven ontving 2.070
zeevaartschepen en 10.976 binnenvaartschepen. Het aantal containers is uitgekomen
op 596.000 TEU, waarmee Moerdijk de tweede grootste containerhaven van Nederland
blijft.

Tegenover de tegenvallende resultaten, staan positieve ontwikkelingen op het gebied
van duurzaamheid, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid. Er is ook veel wél
gebeurd en we zien een groei in onze verdere verduurzaming. Zo zijn we trots op de
aanleg en ontwikkeling van nieuwe zonneparken en een 57 hectare tellend tijdelijk
natuurgebied op het Industrial Park Moerdijk waar de Moerdijkse ‘big five’ verder
tot wasdom komt. Ook hebben we samen met inwoners van het dorp Moerdijk
gewerkt aan een plan ter versterking van de natuur in de Appelzak. Er is een nieuwe
treinverbinding met Polen en er reden 2.900 treinen van en naar Moerdijk. Komend jaar
wordt nog verder aan de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Moerdijk gewerkt.
Daarnaast is er 6,1 hectare grond uitgegeven en hebben zich 11 nieuwe bedrijven
gevestigd. De directe werkgelegenheid op Moerdijk steeg met 4,8%. Inmiddels werken
ruim 10.000 werknemers op het terrein, waarvan meer dan 92% in vaste dienst.
Financiële informatie
De netto omzet bedraagt € 17.330.474 en bestaat voor € 6.360.997 uit haven- en
kadegelden en voor € 10.969.478 uit erfpacht en verhuurde gronden. Het resultaat voor
belastingen komt uit op € 6.355.095 en na belastingen op € 3.222.827.
Het Interest Coverage Ratio bedraagt 2,4 (> 2 is gezond) en zegt hoeveel keer de rente
kan worden betaald uit het brutobedrijfsresultaat. De Debt/Ebitda verhouding bedraagt
10,2 (< 7 is gezond) en laat de verhouding zien tussen de langlopende schulden en het
brutobedrijfsresultaat. De solvabiliteitsratio bedraagt 36% (> 30% is gezond) en laat de
verhouding zien tussen eigen vermogen en totaal vermogen.
Voornaamste risico’s en onzekerheden
De gekwantificeerde risico’s worden opgevangen door het aanwezige weerstands
vermogen. Bij het onderdeel weerstandvermogen en risicobeheersing in de toelichting
op de balans wordt hier verder op ingegaan.
Informatie over financiële instrumenten
Het havenbedrijf is een kredietovereenkomst aangegaan met het Havenschap Moerdijk.
In de kredietovereenkomst is opgenomen, dat het havenbedrijf gehouden is om er zorg
voor te dragen dat het Havenschap Moerdijk te allen tijde aan haar verplichtingen uit
hoofde van de financieringsinstrumenten kan voldoen, voor zover deze financierings
instrumenten zijn benut om krediet aan het havenbedrijf te verstrekken. De hoogte van
de kredietlimiet is niet meer dan het kredietplafond ter grootte van € 280.000.000.
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De hoogte van de kredietlimiet wordt elk jaar bepaald en gebaseerd op de liquiditeitsplanning voor het komend kalenderjaar, met een opslag van 10% voor onvoorziene
uitgaven en bedraagt € 177.200.000 voor 2019.
Per 31 december 2019 is voor € 116.010.429 aan langetermijnleningen opgenomen
bij Havenschap Moerdijk. Samen met de € 14.750.000 die op korte termijn opgenomen
is komt het totaal aan opgenomen leningen bij het Havenschap Moerdijk uit op
€ 130.760.429.
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Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen
Havenbedrijf Moerdijk heeft de maatschappelijke aspecten van ondernemen vastgelegd in een MVO-beleid. Dit beleidsdocument is laatstelijk op 20 november 2018 door
de directie vastgesteld. Het MVO-beleid is gebaseerd op de Sustainable Development
Goals, zoals geformuleerd door de Verenigde Naties. We onderscheiden daarin 3 rollen
die gebaseerd zijn op onze waarden van openheid en transparantie:
1. O
 nze faciliterende rol naar de gevestigde en eventueel nieuw te vestigen bedrijven;
2. Onze rol van terreinbeheerder en gebiedsontwikkelaar van het havengebied;
3. O
 nze rol als goede buur en de relatie met omliggende dorpskernen en gemeenten.
Informatie over gedragscodes
Havenbedrijf Moerdijk heeft haar gedragscode laatstelijk vastgesteld op 23 oktober
2018. In de gedragscode leggen we vast hoe wij op basis van onze waarden
integer w
 illen handelen. Daarnaast bevat de gedragscode een aantal handvatten voor
medewerkers in geval van een integriteitsissue, alsmede een klokkenluidersregeling.
Beleid over bezoldiging van bestuurders en commissarissen en de wijze hoe dit in
praktijk is gebracht
Ondanks dat het havenbedrijf niet onder de Wet normering topinkomens valt, is in
het directiereglement onder artikel 12.1 opgenomen dat het bezoldigingsbeleid niet
in strijd mag zijn met uit de Wet normering topinkomens voortvloeiende normen voor
bezoldigingen. Alle uitkeringen voor de gezamenlijke commissarissen bedragen
€ 40.000 (€ 16.000 aan voorzitter van de RvC Dr. Ir. P.J.M van Laarhoven, € 12.000
aan lid RvC Drs. M.H.T. Jansen en € 12.000 aan lid RvC Dr. J.M. van der Eijk) over 2019
(conform artikel 2: 383 BW). De bezoldiging van de directeur-bestuurder (ad € 165.675)
ligt binnen de normen voor bezoldigingen uit de Wet normering topinkomens.

Verwachte gang van zaken
Uit de vastgestelde begroting 2020 volgt dat het verwachte resultaat voor belastingen
voor 2020 uitkomt op € 4.261.000 en de jaren daarna tot 2024 naar verwachting
gestaag oploopt.
Verklaring inzake corporate governance
Havenbedrijf Moerdijk sluit zich vrijwillig aan bij c.q. geeft uitvoering aan de best
practices uit de meest recente corporate governance code.
Moerdijk, 29 april 2020
de directie:
F.J. van den Oever
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Balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming)

ACTIEF

PASSIEF
Toelichting
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31 december 2019

31 december 2018

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
1
Bedrijfsgebouwen en terreinen 		
192.801.818 		
191.455.214
Andere vaste bedrijfsmiddelen 		
18.474.895 		
19.161.270
Activa in ontwikkeling 		
72.254.371 		
72.913.793
			
283.531.083		
Financiële vaste activa
2
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 		
1 		
1
Actieve belastinglatentie 		
7.158.787 		
9.584.437
Overige vorderingen financiële vaste activa 		
10.327.365 		
10.327.365
			
17.486.153 		
VLOTTENDE ACTIVA
3
Vorderingen op handelsdebiteuren 		
1.858.831 		
2.733.951
Belastingen en sociale lasten 		
999.450 		
735.119
Overige vorderingen op korte termijn 		
61.167 		
20.022
Overlopende activa 		
168.936		
36.926
			
3.067.217 		
Liquide middelen
4 		
2.759.118		
			

306.843.571		

283.530.277

19.911.803

3.526.018
3.095.653
310.063.751

		

Toelichting

31 december 2019

31 december 2018

Eigen vermogen
5
Gestort en opgevraagd kapitaal 		
50.000 		
50.000
Agioreserve 		
93.309.925 		
93.309.925
Algemene reserve 		
15.719.310 		
12.496.484
				
109.079.235 		
Voorzieningen
6
Latente belastingen 		
2.766.024
2.885.702
Overige voorzieningen 		
13.120.997 		
11.796.365
				
15.887.020		
Langlopende schulden
7
Schulden aan participanten en
aan maatschappijen 		
waarin wordt deelgenomen 		
116.010.425		
126.665.613
Overige langlopende schulden 		
2.208.778 		
3.201.006
				
118.219.203 		
Kortlopende schulden en overlopende
passiva
8
Crediteuren 		
1.972.915 		
3.252.046
Belastingen en sociale lasten 		
567.049 		
897.264
Overige schulden 		
101.368		
103.654
Overlopende passiva		
61.016.780 		
55.405.692
				
63.658.113 		

105.856.409

14.682.067
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129.866.619

59.658.656

Alle bedragen x 1 euro (€)
				
Alle bedragen x 1 euro (€)

306.843.571		

310.063.751

Winst- en verliesrekening 2019

Netto-omzet
Overige bedrijfsopbrengsten

2019
17.330.474 		
4.329.134		

2018
16.872.072
4.648.269

Brutomarge 			
21.659.608 		
Salarissen en sociale lasten
11
2.533.078 		
2.493.534
Afschrijvingskosten
12
1.099.855		
1.018.007
Overige bedrijfskosten
13
9.188.584 		
11.633.418

21.520.341

Som der bedrijfskosten 			

12.821.517		

15.090.959

Bedrijfsresultaat 			
8.838.092 		
Rentelasten en soortgelijke kosten 		
-2.482.996 		
-2.965.082

6.429.382

Financiële baten en lasten
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Toelichting
9
10

Kasstroomoverzicht

14 		

-2.482.996 		

-2.965.082

Resultaat voor belasting 			
Belastingen
15 		

6.355.095		
-3.132.268		

3.464.300
4.925.616

Nettoresultaat na belastingen 			
3.222.827		

8.389.916

Alle bedragen x 1 euro (€)

2019
Bedrijfsresultaat 		
8.838.092		
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen 		
1.099.855 		
- Mutaties voorzieningen 		
1.204.953		
Veranderingen in werkkapitaal:
- mutatie operationele vorderingen
458.801 		
493.789
- mutaties operationele schulden
3.999.457		
10.082.753
		
4.458.258 		
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 		
15.601.157 		
Ontvangen interest
2.937.450		
2.979.877
Betaalde winstbelasting m.b.t. operationele
activiteiten
-3.132.268		
4.925.616
		
-194.819		
Kasstroom uit operationele activiteiten 		
15.406.339 		
Investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Investeringen in overige financiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

2018
6.429.382
1.018.007
2.708.454

10.576.542
20.732.385

7.905.493
28.637.878

-1.760.084 		
-11.955.745
659.422		
5.289.996
2.425.650		
-9.584.437
1.760.083
1.324.988		

-16.250.186

Ontvangsten uit langlopende schulden
-		
605.462
Aflossingen van langlopende schulden
-11.647.416		
-6.231.328
Betaalde interest na winstbelasting
-5.420.447		
-5.944.959
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
-17.067.863		
Nettokasstroom 		
-336.536 		
Koers- en omrekeningsverschillen		
1 		
Mutatie geldmiddelen 		
-336.535		

-11 .570.825
816.867
-3
816.864

Beginstand liquide middelen 		
Eindstand liquide middelen 		
Mutatie liquide middelen 		
Alle bedragen x 1 euro (€)

3.095.653		
2.759.118		
-336.535		

2.278.789
3.095.653
816.864
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Algemene toelichting en 			
grondslagen voor financiële 		
verslaggeving
Informatie over de rechtspersoon
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Naam
Havenbedrijf Moerdijk N.V.
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
Zetel
Moerdijk
Registratienummer bij de Kamer van Koophandel
67415938
Classificatie op basis van de wettelijke groottecriteria
Middelgroot
Bedrijfsactiviteiten
De organisatie heeft als SBI-code 5222 en verricht met name activiteiten op het gebied
van:
• het (doen) uitoefenen van een havenbedrijf en in dat kader de positie van het
Moerdijkse haven- en logistiek- en industriecomplex in regionaal, nationaal en
internationaal perspectief zowel op korte als op lange termijn versterken;
• het bevorderen van een effectieve, veilige en efficiënte afhandeling van het scheepvaartverkeer en het zorgdragen voor het nautische en maritiem orde en veiligheid,
alsmede het optreden als bevoegde havenautoriteit in het Moerdijkse havengebied;
• de ontwikkeling, aanleg, beheer en exploitatie van het haven-, logistiek- en
industriegebied in Moerdijk, in de ruimste zin van het woord.
Vestigingsadres
Plaza 3
4782 SL Moerdijk

Groepsverhoudingen
Algemeen
Havenbedrijf Moerdijk N.V. is een 100% deelneming van het Havenschap Moerdijk.

Consolidatie
Niet mee consolideren deelneming
De deelneming Beheer Vlasweg 4 B.V. wordt niet meegeconsolideerd i.v.m. het feit dat
er geen activiteiten plaatsvinden. De waarde van de deelneming is € 1. Er is derhalve
sprake van een verwaarloosbaar belang conform artikel 2:407 lid 1a BW.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform Titel 9 BW 2. In de jaarrekening is het voorstel tot
resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische
kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet
gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Grondslagen voor de waardering van
activa en passiva
Activa en passiva
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij
anders vermeld.
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen en Andere vaste bedrijfsmiddelen
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte
toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.
Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende
investering in mindering gebracht, zodat in die gevallen op het saldo wordt
afgeschreven. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Op terreinen wordt niet afgeschreven.
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Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd.
De hierbij gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:
Bedrijfsgebouwen
40 jaar
Terreinen
niet
Havenwerken
25 - 40 jaar
Andere vaste bedrijfsmiddelen
2 – 25 jaar
Nog niet uitgegeven terreinen
niet
Vaste activa in ontwikkeling
niet
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De materiële vaste activa waarvan de vennootschap krachtens een financiële
leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De
uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld
verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt
gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het
resultaat gebracht. Materiële vaste activa in aanbouw worden gewaardeerd tegen
vervaardigingsprijs en indien van toepassing verminderd met bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit materiaalkosten, directe
arbeidskosten, een toerekenbaar deel van de indirecte productiekosten en de
rente op schulden over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan
worden toegerekend.
Investeringen in het openbaar gebied worden in principe niet geactiveerd en
hierover wordt in principe niet afgeschreven.
Activa in ontwikkeling
Activa in ontwikkeling worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Hier wordt
(nog) niet over afgeschreven.
Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
De niet-geconsolideerde deelnemingen waarin invloed van betekenis op het
zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de
nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde
wordt berekend op basis van de grondslagen van Havenbedrijf Moerdijk NV.
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil
gewaardeerd. Daarbij worden tevens andere langlopende belangen in aanmerking genomen die feitelijk moeten worden aangemerkt als onderdeel van de
netto-investering in de deelneming. Wanneer de vennootschap geheel of ten dele
instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de fei-

telijke v erplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar
schulden in staat te stellen, wordt een voorziening gevormd.
Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening wordt rekening gehouden
met reeds op vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte voor
zieningen voor oninbaarheid.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële
beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van
toepassing onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen.
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige
vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van
noodzakelijk geachte voorzieningen. Deze voorzieningen worden bepaald op basis
van individuele beoordeling van de vorderingen.
Actieve belastinglatentie
Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen,
indien en voor zover het waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim ter
zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze actieve latenties zijn gewaardeerd tegen
contante waarde en hebben overwegend een langlopend karakter.
Overige vorderingen financiële vaste activa
Naast de deelneming en de lening u/g bestaat de financiële vaste activa uit
de financiële waarde van één in eeuwigdurend erfpacht uitgegeven perceel.
Hierbij gaat het om een het recht van eeuwigdurende te ontvangen pachtsom
die als langlopende vordering wordt verantwoord. De langlopende vordering is
gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs. Onder de financiële vaste activa zijn
actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover het waarschijnlijk is
dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze
actieve latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde en hebben overwegend
een langlopend karakter.
Overige vorderingen financiële vaste activa
Naast de deelneming en de lening u/g bestaat de financiële vaste activa uit
de financiële waarde van één in eeuwigdurend erfpacht uitgegeven perceel.
Hierbij gaat het om een het recht van eeuwigdurende te ontvangen pachtsom
die als langlopende vordering wordt verantwoord. De langlopende vordering is
gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs.
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Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zo
nodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige
opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd van
langer dan één jaar hebben.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de
onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en
kasmiddelen.
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Reserves
Agioreserve
De agioreserve betreft dat deel van het gestorte en geplaatste kapitaal, dat hoger
is dan de nominale waarde van de geplaatste aandelen.
Algemene reserve
De algemene reserve betreft de in het verleden toegerekende winsten, welke ter
vrije beschikking staan voor de Algemene Vergadering.
Voorzieningen
Latente belastingen
Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en fiscale balanswaarderingen wordt een voorziening
getroffen ter grootte van de som van deze verschillen vermenigvuldigd met het
geldende belastingtarief. Op deze voorziening worden in mindering gebracht de in
de toekomst te verrekenen belastingbedragen uit hoofde van beschikbare voorwaartse verliescompensatie, voor zover het waarschijnlijk is dat de toekomstige
fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor verrekening. De voorziening voor
latente belastingverplichtingen wordt gewaardeerd tegen contante waarde.
Voorziening infra droog, riolering, infra nat en baggeren
De voorzieningen ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud
worden bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De
voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste
van deze voorziening gebracht.
De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het
uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waarin
rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn.

Waarborgregeling kern Moerdijk
Tenzij anders vermeld worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen de
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
betreffende verplichtingen af te wikkelen.
Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd groter dan één jaar. Het
gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komende jaar is opgenomen onder
de kortlopende schulden. In de toelichting op de balans is een specificatie opgenomen.
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de
reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Voor erfpacht bestaat de mogelijkheid om deze in zijn geheel of gedeeltelijk tegen
de contante waarde af te kopen. Het afkoopbedrag wordt berekend op basis van de
erfpachtprijs op het afkoopmoment, een indexering voor de komende jaren en een
rentepercentage waartegen contant wordt gemaakt. De ontvangen afkoopsommen zijn
opgenomen onder de langlopende schulden. De jaarlijkse erfpacht wordt lineair ten
gunste van de erfpachtopbrengsten gebracht.
Waarborgsommen worden tegen nominale waarde opgenomen.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd
van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd
tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balans datum zijn
gerealiseerd. Verplichtingen en verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van
het jaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
Netto-omzet
Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen,
exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten.
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Overige bedrijfsopbrengsten
Onder de overige bedrijfsopbrengsten worden die opbrengsten verantwoord, die niet
voortkomen uit de gebruikelijke levering van goederen en diensten.
Salarissen en sociale lasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn.
Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste
percentages van de aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de
verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke zijn opgenomen
onder de waarderingsgrondslagen.
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Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking
hebben.
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend
met de effectieve rentevoet.
Belastingen
Als belastingen over het resultaat wordt verantwoord de over het resultaat berekende
vennootschapsbelasting op basis van het geldende tarief, rekening houdend met
vrijgestelde winstbestanddelen, investerings- en overige faciliteiten.

Grondslagen voor de opstelling van het
kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende
effecten. De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.
Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde
koers. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroom
overzicht getoond.

Winstbelastingen, ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen
onder de operationele kasstroom. Betaalde interest en betaalde dividenden worden
opgenomen onder de financieringskasstroom. Betaalde interest kan ook onder de
operationele kasstroom worden opgenomen.
De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder
de investeringskasstroom, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden.
Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze groepsmaatschappijen afgetrokken van
de aankoopprijs.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële
leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de
leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract wordt voor het gedeelte
dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten
aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit
operationele activiteiten.
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Toelichting op de balans

• Investering openbare infra van € 236.831 betreffende basismonitoringsysteem tellen
en wegen.

Vaste Activa

Activa in ontwikkeling
De afname van activa in ontwikkeling bedraagt € 659.422 en bestaat uit:
• Verkoop van een perceel op het Industrial park van 01.54.25 ha met een boekwaarde van € 1.829.868 minus de bouwrijpkosten en rentekosten ad € 1.124.543;
• Kosten voorbereiding ontwikkeling van een zonnepark aan de Westelijke- en Zuidelijke Randweg ad. € 45.903.

I. Materiële vaste activa
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Bedrijfsgebouwen en
terreinen

Andere vaste
bedrijfsmiddelen

Activa in
ontwikkeling

Totaal

Recapitulatie van boekwaarde per 31 december 2018
		 Aanschafwaarden
		 Afschrijvingen
				

194.196.461
-2.741.247
191.455.214

28.423.910
-9.262.640
19.161.270

72.913.793
72.913.793

295.534.164
-12.003.887
283.530.277

Overzicht mutaties 2019
Stand 31 december 2018
		 Investeringen
		 Afschrijvingen
Stand 31 december 2019

191.455.214
1.523.253
-176.649
192.801.818

19.161.270
236.831
-923.206
18.474.895

72.913.793
-659.422
72.254.371

283.530.277
1.100.661
-1.099.855
283.531.083

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2019
		 Aanschafwaarden
		 Afschrijvingen
				

II. Financiële vaste activa
Recapitulatie van de financiële vaste activa

28.660.741
-10.185.846
18.474.895

72.254.371
72.254.371

296.634.825
-13.103.742
283.531.083

Alle bedragen in euro’s (€)

31-12-2018

1

1

7.158.787

9.584.437

10.327.365

10.327.365

17.486.153

19.911.803

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Actieve belastinglatentie

195.719.714
-2.917.896
192.801.818

31-12-2019

Overige vorderingen financiële vaste activa
		
Alle bedragen in euro’s (€)

Nadere specificatie en het verloop van de financiële vaste activa
Nadere toelichting
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
De toename van de investeringen bedrijfsgebouwen en -terreinen bedraagt € 1.523.253
en bestaan uit:
• Uitgifte van een perceel in erfpacht op het SNC ruilstrook van 00.76.78 ha met een
boekwaarde van € 553.891;
• Investeringen op kantoorgebouw van € 234.402 betreffende herinrichting van
het kantoorgebouw en investeringen in ict; Investeringen in HMCC inventaris van
€ 265.582 betreffende aankoop en implementatie van een Security Management
Systeem;
• Toename nog niet uitgegeven gronden met de afgesproken indexering over 2019
voor de in bezit zijnde gronden LPM van € 1.023.269 en afname van de bij punt een
genoemde uitgifte.
Andere vaste bedrijfsmiddelen
De toename van de investeringen andere vaste bedrijfsmiddelen bedraagt € 236.831 en
bestaat uit:

							
		
1 januari 2019 Vermogensmutatie
Dividenduitkering
Resultaat boekjaar
31 dec 2019
							
Beheer Vlasweg 4 Moerdijk B.V.
1
0
0
0
1

		
Deelnemingspercentage
Vestigingsplaats
				
Beheer Vlasweg 4 Moerdijk B.V.
100,00%
Moerdijk

Toelichting
Op deze verbonden partijen kan door Havenbedrijf Moerdijk N.V. beleidsbepalende
invloed worden uitgeoefend.
De SBIM (= Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk) en SBM (= Stichting
Bedrijfsbrandweerzorg Moerdijk) maken hier geen onderdeel van uit omdat het
Havenbedrijf Moerdijk N.V. hier geen financieel belang in heeft.
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Vlottende Activa
III. Vorderingen en overlopende activa
Nadere specificatie en het verloop van de actieve belastinglatentie
Actieve belastinglatentie
		
Dotatie gedurende het boekjaar
		
Alle bedragen in euro’s (€)
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2019

2018

7.158.787

9.584.437

Toelichting
Begin 2020 is een vaststellingsovereenkomst gesloten met de belastingdienst met
betrekking tot de vennootschapsbelasting. Op basis daarvan is deze actieve belasting
latentie gevormd. Tot en met 2035 mag fiscaal jaarlijks € 2.400.000 en in 2036
€ 996.334 (in 1 keer) meer afgeschreven worden dan commercieel. Dit voordeel
is contant gemaakt tegen 2,25%. Hiervan valt binnen een jaar € 438.927 vrij. In de
jaarrekening 2018 was de actieve belastinglatentie nog berekend op basis van een
inschatting waarbij het fiscale voordeel langer zou doorlopen (tot en met 2042).
Overige vorderingen financiële vaste activa
Nadere specificatie en het verloop van de overige vorderingen financiële vaste activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa
31-12-2018
31-12-2017
				
Vorderingen op handelsdebiteuren
1.858.831
2.733.951
Belastingen en sociale lasten
999.450
735.119
Overige vorderingen op korte termijn
40.000
20.022
Overlopende activa
168.936
36.926
Totaal
3.067.217
3.526.018

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa			
Vorderingen op handelsdebiteuren		
Debiteuren
1.866.812
2.754.955
Voorziening dubieuze debiteuren
-7.980
-21.004
		
1.858.831
2.733.951
Belastingen en sociale lasten			
Te vorderen omzetbelasting
999.450
735.119
				
Overige vorderingen op korte termijn			
Rekening courant te ontvangen
0
22
Rekening courant Beheer Vlasweg 4 Moerdijk N.V.
40.000
20.000
		
40.000
20.022
Overlopende activa			
Te verrekenen schades
21.167
Overige nog te ontvangen posten
147.098
36.254
Waarborgsommen
672
672
		
168.936
36.926
Alle bedragen in euro’s (€)

Overige vorderingen
2019
2018
				
10.327.365
10.327.365
			
Alle bedragen in euro’s (€)

IV. Liquide middelen
Kas

Toelichting
Dit betreft een eeuwigdurend erfpachtcontract.

Bank
Kruisposten
		
Alle bedragen in euro’s (€)

1.467

1.016

2.757.651

3.094.399

-

238

2.759.118

3.095.653
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Passiva

Verloop van de voorzieningen
Latente belastingen

V. Eigen vermogen
Recapitulatie van het eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal
Agioreserve
Algemene reserve
		

31-12-2019

31-12-2018

50.000
93.309.925
15.719.310
109.079.235

50.000
93.309.925
12.496.484
105.856.409

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen			
Gestort en opgevraagd kapitaal
2019
2018
Stand 1 januari
50.000
50.000
Stand 31 december
50.000
50.000
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Agioreserve			
Stand 1 januari
93.309.925
93.309.925
Stand 31 december
93.309.925
93.309.925
				
Algemene reserve			
Stand 1 januari
12.496.484
4.106.568
Nettoresultaat na belastingen
3.222.827
8.389.916
Stand per 31 december
15.719.311
12.496.484
Alle bedragen in euro’s (€)

Resultaatbestemming
Toelichting
De directie stelt de Algemene Vergadering voor om de winst na belastingen, ad.
€ 3.222.827, toe te voegen aan de algemene reserve. Dit voorstel zal ter vaststelling
worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
VI. Voorzieningen
Recapitulatie van de voorzieningen
Latente belastingen
Voorziening infra droog

31-12-2019

31-12-2018

2.766.024

2.885.702

854.850

659.111

2.460.745

2.231.461

Voorziening infra nat

2.381.049

2.376.542

Waarborgregeling kern Moerdijk
		
Alle bedragen in euro’s (€)

2018

2.766.024

2.885.702

Stand 31 december

2.766.024

2.885.702

Alle bedragen in euro’s (€)

Toelichting
Begin 2020 is een vaststellingsovereenkomst gesloten met de belastingdienst met
betrekking tot de vennootschapsbelasting. Op basis daarvan is deze voorziening latente
belastingen gevormd. Tot en met 2028 mogen fiscaal € 1,5 miljoen per jaar en in 2029
€ 531.000 (eenmalig) minder rentekosten opgenomen worden dan commercieel. Dit
nadeel is contant gemaakt tegen 2,25%. Hiervan wordt binnen een jaar € 312.764
aangewend. In de jaarrekening 2018 was de voorziening latente belastingen nog
berekend op basis van een inschatting dat tot en met 2027 fiscaal € 1,5 miljoen per jaar
minder rentekosten opgenomen mochten worden dan commercieel.

768.589

415.589

6.655.763

6.113.662

15.887.020

14.682.067
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Voorziening infra droog
Stand 1 januari
Voorziening infra droog dotatie tlv resultaat

2019

2018

659.111

330.572

715.000

715.000

Voorziening infra droog onttrekkingen

-519.260

-386.461

Stand 31 december

854.850

659.111

Alle bedragen in euro’s (€)

Voorziening riolering

Voorziening baggeren

2019
Dotatie latente belastingverplichtingen

Toelichting
Conform de jaarschijf uit het beheerplan is € 519.260 onttrokken uit deze voorziening
voor groot onderhoud diverse wegvakken inclusief voorbereiding.
Deze voorziening heeft een overwegend langlopend karakter.

Voorziening riolering
Stand 1 januari
Voorziening riolering dotatie tlv resultaat
Voorziening riolering onttrekkingen
Stand 31 december

2019

2018

2.231.461

4.984.773

978.000

978.000

-748.716

-3.731.312

2.460.745

2.231.461

van een handelingsperspectief door de overheid kunnen de baggerwerkzaamheden
voor 2019 nu in 2020 worden uitgevoerd. Dit betekent dat de jaarschijf 2019 uit het
beheerplan toegevoegd wordt aan die van 2020.
Deze voorziening heeft een overwegend langlopend karakter.
Waarborgregeling kern Moerdijk

Alle bedragen in euro’s (€)

Toelichting
Conform de jaarschijf uit het beheerplan is € 748.716 aan deze voorziening onttrokken
voor groot onderhoud ten behoeve van diverse rioolgemalen en het versterken van de
grondwal peilscheiding zuidzijde Distriboulevard. Dit in het licht van functiebehoud.
Deze voorziening heeft een overwegend langlopend karakter.
Voorziening nat
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Stand 1 januari
Voorziening infra nat dotatie tlv resultaat
Voorziening infra nat onttrekkingen
Stand 31 december

2019

2018

2.376.542

2.340.380

386.000

386.000

-381.493

-349.838

2.381.049

2.376.542

Alle bedragen in euro’s (€)

Toelichting
Conform de jaarschijf uit het beheerplan is aan deze voorziening € 381.000 onttrokken
voor onderwaterinspecties oevers en kades en herstel en onderhoud van diverse
glooiingen.
Deze voorziening heeft een overwegend langlopend karakter.

Stand 1 januari
Voorziening Waarborgregeling kern Moerdijk dotatie tlv resultaat

2019

2018

6.113.662

4.255.299

542.101

1.858.363

6.655.763

6.113.662

Voorziening Waarborgregeling kern Moerdijk onttrekkingen
Stand 31 december
Alle bedragen in euro’s (€)

Toelichting
De waarborgregeling kern Moerdijk geeft een garantie op het waardebehoud en de
verkoopbaarheid van woningen voor particuliere woningeigenaren in de kern Moerdijk.
De uitvoering van de regeling ligt bij de gemeente Moerdijk. De gemeente presenteert
de tot dan toe gemaakte kosten voor deze regeling in haar jaarrekening als een vordering op het havenbedrijf. Een eventueel tekort op het financiële resultaat van de waarborgregeling in 2030 dient door het havenbedrijf betaald te worden. De € 6.655.763 bestaat uit reeds gemaakte rentekosten tot en met 2019 ad. € 1.485.275 en alle gemaakte
en nog te maken kosten ad. € 5.170.488 gebaseerd op het base case scenario van de
meest recente doorrekening door een onafhankelijk adviesbureau van begin 2020. Op
basis van dit base case scenario zou het tekort in 2030 uitkomen op € 7.800.000.
Deze voorziening heeft een overwegend langlopend karakter.
VII. Langlopende schulden

Voorziening baggeren

Recapitulatie van de langlopende schulden
2019

2018

Stand 1 januari

415.589

62.589

Voorziening baggeren dotatie tlv resultaat

353.000

353.000

Voorziening baggeren onttrekkingen
Stand 31 december

-

-

768.589

415.589

Alle bedragen in euro’s (€)

Toelichting
Vanwege de PFAS problematiek is er niet conform de jaarschijf uit het beheerplan
gebaggerd en derhalve dus ook niets onttrokken aan deze voorziening. Door vaststelling

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Overige langlopende schulden
		
Alle bedragen in euro’s (€)

31-12-2019

31-12-2018

116.010.425

126.665.614

2.208.778

3.201.006

118.219.203

129.866.620

69

hiervan € 496.114 ten gunste van de exploitatie gebracht, dit is opgenomen onder de
kortlopende schulden en overige passiva .

Hieronder volgt een specificatie van het verloop van de langlopende schulden. De
aflossing voor het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden en
overige passiva (8).
Langlopende
schuld per
01-01-2019
Lening o/g lange termijn

Nieuwe lening
gedurende
2019

126.665.614

Afkoop erfpacht

0

3.201.006

0

129.866.620

		

0

Aflossing
gedurende
2019
-10.655.188
-496.114
-11.151.302

Aflossing
komende
periode
0
-496.114
-496.114

Langlopende
schuld per
31-12-2019
116.010.426
2.208.778
118.219.204

%

31-12-2018

1.972.915

3.252.046

Belastingen en sociale lasten

567.049

897.264

Overige schulden

101.368

103.654

61.016.780

55.405.692

63.658.113

59.658.656

Totale
schuld per
31-12-2019

Kortlopende
deel per
31-12-2019

Deel met een
looptijd
> 5 jaar

-

126.665.614

116.010.426

0

110.750.000

-

3.201.006

2.208.778

0

0

		

129.866.620

118.219.204

0

110.750.000

4,12

Resterende
looptijd

Alle bedragen in euro’s (€)

Hoofdsom

Afkoop erfpacht 		
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31-12-2019

Crediteuren

		

Nadere specificatie van de langlopende schulden:

		

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Alle bedragen in euro’s (€)

Lening o/g lange termijn

VIII. Kortlopende schulden en overlopende passiva

Alle bedragen in euro’s (€)

Nadere toelichting per schuld
Lening o/g lange termijn betreft een schuld aan participant/maatschappij Havenschap
Moerdijk. Per 31 december 2019 is voor € 116.010.426 aan langetermijnleningen
opgenomen bij het Havenschap Moerdijk. Samen met de € 14.750.000 die op korte
termijn opgenomen is komt het totaal aan opgenomen leningen bij het Havenschap
Moerdijk uit op € 130.760.426. De vastgestelde kredietlimiet voor 2019 bedroeg exclusief
de financiering van het Logistiek Park Moerdijk € 177.200.000. Hiermee blijft het totaal
van de opgenomen leningen onder de kredietlimiet. Uitgedrukt in een percentage is
73,8% aan financiering opgenomen ten opzichte van de kredietlimiet. Het vastgestelde
kredietplafond bedraagt 280.000.000. Uitgedrukt in een percentage is 46,7% aan
financiering opgenomen ten opzichte van het kredietplafond.
Ter zekerstelling van de door het Havenschap Moerdijk verstrekte leningen is op alle bestaande registergoederen van het havenbedrijf ten gunste van het Havenschap Moerdijk
een eerste hypotheekrechtrecht gevestigd en is op alle bestaande en toekomstige
vorderingen een eerste pandrecht gevestigd (RJ212.703, 375.3 BW 2. RJ 254.404).
Afkoop erfpacht betreft een overige langlopende schuld van Havenbedrijf Moerdijk.
Dit betreft de afkoop van een drietal in erfpacht uitgegeven percelen. De afkoop van
de verschuldigde canon van één perceel betreft de eerste 25 jaar, de afkoop van het
tweede perceel betreft een gedeeltelijke afkoop van 1 oktober 2017 tot december 2023.
De afkoop die per 1 januari 2018 is ingegaan loopt tot 13 oktober 2023. In 2019 wordt

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren
		

Crediteuren

			

31-12-2019

31-12-2018

1.972.915

3.252.046

1.972.915

3.252.046

Belastingen en sociale lasten
		 Af te dragen loonheffing

115.699

90.628

		

Af te dragen vennootschapsbelasting

420.715

783.119

		

Af te dragen sociale lasten

29.444

22.325

		

Af te dragen pensioenpremie

			

1.192

1.192

567.049

897.264

Overige schulden
		

Te betalen netto salarissen

0

0

		

Reservering vakantietoeslag

68.854

65.902

		

Reservering verlof uren

30.621

35.858

		

Reservering levensloop werkgeversbijdrage

			

1.894

1.894

101.368

103.654

Overlopende passiva
		

Nog te betalen rente

		

Vooruit ontvangen opbrengsten

62.166

87.033

2.032.473

2.205.644

		
		

Overige nog te betalen posten

42.809.857

41.193.633

Lening o/g korte termijn Havenschap Moerdijk

14.750.000

		

Afkoop erfpacht op korte termijn

496.114

11.000.000
0

		

Rekening-courant Havenschap Moerdijk

866.170

919.386

61.016.780

55.405.696

			
Alle bedragen in euro’s (€)

Toelichting
De post nog te betalen kosten bestaat voor € 41,9 miljoen uit nog te betalen gronden
LPM.
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WEERSTANDSVERMOGEN EN
RISICOBEHEERSING
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Toelichting
De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 15,9 miljoen gebaseerd op de update
van het financieel risicoplan in juni 2019. De benodigde weerstandscapaciteit is met
€ 1,5 miljoen toegenomen ten opzichte de update van oktober 2018 (€ 14,4 miljoen).
Met name omdat de verwachte risicowaarde voor de Waarborgregeling kern Moerdijk
is toegenomen. Hiertegenover staat dat het aantal risico’s is teruggebracht van 30 naar
26 omdat er een aantal risico’s nagenoeg hetzelfde waren. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit het eigen vermogen en bedraagt € 105,9 miljoen per 31 december
2019 voor winstbestemming, een jaar eerder was dit € 97,5 miljoen. Dit betekent dat
het risicoprofiel in 2019 ten opzichte van 2018 verbeterd is. De risico’s uit de grondexploitatie Industrial Park Moerdijk (IPM) worden afgedekt uit de positieve netto contante
waarde van IPM. Het risicobeleid is erop gericht om zicht te houden op de risico’s
die het havenbedrijf loopt, om de kans dat risico’s zich voordoen zo klein mogelijk te
houden en om ervoor te zorgen dat, als een risico zich voordoet, dat opgevangen kan
worden.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Toelichting
Financiering en treasury
Het Interest Coverage Ratio bedraagt 2,4 (> 2 is gezond) en zegt hoeveel keer de rente
kan worden betaald uit het brutobedrijfsresultaat. De Debt/Ebitda verhouding bedraagt
10.2 (< 7 is gezond) en laat de verhouding zien tussen de langlopende schulden en het
brutobedrijfsresultaat. De solvabiliteitsratio bedraagt 36% (> 30% is gezond) en laat
de verhouding zien tussen eigen vermogen en totaal vermogen. De rentekosten op
jaarbasis bedragen € 5.390.000 en het gemiddeld rentepercentage bedraagt 4,12%,
deze wordt bepaald door de rentekosten op jaarbasis te delen door de rentedragende
schulden.
De boekwaarde en actuele waarde van de vorderingen van het havenbedrijf en alle
bestaande registergoederen van het havenbedrijf samen bedragen respectievelijk
€ 283,8 miljoen en € 352,3 miljoen. Uitgedrukt in een ratio bedraagt de boekwaarde
ten opzichte van de aangetrokken financiering 2,17. Uitgedrukt in een ratio bedraagt de
marktwaarde ten opzichte van de aangetrokken financiering 2,69.

Niet in balans opgenomen
verplichtingen
Langlopende financiële verplichtingen
Vanaf 14 oktober 2015 worden vijf kopieermachines en een scanner geleased met een
totale waarde van € 36.861 met een looptijd van 5 jaar. Daarnaast wordt het wagenpark
geleased. De totale aanschafwaarde bedraagt per 31 december 2019 € 387.490. Verder
zijn er meerjarige contracten afgesloten met een totale waarde van ca. € 5.565.222.
Ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk
In 2016 heeft de Raad van State (RvS) het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en het
exploitatieplan voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM) vernietigd als gevolg van een
vormfout in (het uitvoeringsbesluit van) de Crisis- en herstelwet (Chw). Beide zijn medio
2016 o
 pnieuw (geactualiseerd en gerepareerd) vastgesteld. Tegen het PIP zijn wederom
beroepen ingediend bij de RvS. De RvS heeft 13 november 2019 een tussenuitspraak
gedaan over het inpassings- en exploitatieplan LPM. Daarmee heeft de provincie
Noord-Brabant zes maanden de tijd gekregen om een nieuwe ‘passende beoordeling’
te maken voor het inpassingsplan dat de aanleg van LPM mogelijk maakt. Als daaruit
niet de vereiste zekerheid blijkt, kan een zogenaamde ADC-toets worden uitgevoerd.
De levering van de LPM gronden van de provincie Noord-Brabant via het Havenschap
Moerdijk aan het Havenbedrijf Moerdijk NV heeft met ontbindende voorwaarden
plaatsgevonden. Omdat het PIP voor het LPM nog niet onherroepelijk is geworden,
hebben de partijen provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk en Havenbedrijf
Moerdijk NV deze a fspraken verlengd tot de definitieve uitspraak van de RvS.

Gebeurtenissen na balansdatum
Gevolgen van het Coronavirus
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op
ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Ook wij
zullen in het boekjaar 2020 te kampen krijgen met de gevolgen van het coronavirus.
De gevolgen op de financiële prestaties voor de NV zijn op dit moment echter nog niet
goed in te schatten.
De komende maand zullen wij een nadere risicoanalyse maken en indien nodig extra
bijbehorende maatregelen treffen. Wij monitoren onze risico’s en die van onze klanten voortdurend en hebben veelvuldig klantcontact in deze. (Dit heeft onder ander
betrekking op de scheepsbewegingen en in minder mate op onze lange termijn con-
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tracten). Ook wordt de liquiditeitspositie goed bewaakt en zullen zo nodig maatregelen
getroffen worden om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven
uitvoeren.
IX. Netto-omzet
2019
Haven- en kadegelden
Erfpacht en verhuur terreinen
		

2018

6.360.997

6.344.396

10.969.478

10.527.676

17.330.474

16.872.072

Alle bedragen in euro’s (€)
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Haven- en kadegelden
2019

2018

3.508.425

3.429.887

109.305

81.800

Havengeld binnenvaart

1.234.298

1.350.558

Kadegelden

1.508.969

1.482.151

6.360.997

6.344.396

Alle bedragen in euro’s (€)

2019

2018
8.866.956

Verhuur opbrengsten

1.513.380

1.616.241

8.682

8.682

Recht van opstal opbrengsten

Alle bedragen in euro’s (€)

1.201.676

1.785.984

2.110.223

4.329.134

4.634.035

		
Alle bedragen in euro’s (€)

* De gebruiksvergoedingen bestaan uit vergoedingen voor spoorgebruik, toestemmingen droog en nat
en vergoedingen voor reclameborden. De toerekening vergoeding uitvoering publieke taken bestaat uit

Toelichting
De overige bedrijfsopbrengsten zijn € 319.000 lager. Ondanks dat het om incidentele
opbrengsten gaat waren er in 2018 meer vierkante meters aan overstroken verkocht.
In 2019 waren dit er minder waardoor de overige baten € 324.000 lager zijn uitgevallen.

25.292

35.797

10.969.478

10.527.676
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XI. Salarissen en sociale lasten
2019

2018

1.962.927

1.989.011

Sociale lasten

287.589

194.839

Pensioenlasten

282.563

55.684

2.533.078

2.439.534

Alle bedragen in euro’s (€)

Nadere specificatie van de lonen en salarissen
Lonen en salarissen

VUT-WW-uitkeringen

9.422.124

			

1.202.294

Overige baten

Uitzendkrachten en inhuur

Erfpacht opbrengsten

Pachtopbrengsten

Toerekening vergoeding uitvoering publieke taken*

Brutosalarissen

Erfpacht en verhuurde terreinen
			

1.336.370

		

Zeehavengeld garanties

			

2018

1.340.857

Lonen en salarissen

Nadere specificatie van de bovenstaande omzet- en kostengroepen

Zeehavengelden

2019
Gebruiksvergoedingen*

de bij de gemeente en waterschap in rekening gebrachte kosten voor riool.

Toelichting
De netto omzet is € 458.000 hoger. De opbrengsten haven- en kadegelden zijn
hoger door meer zeehavengelden, havengeldgaranties en kadegelden maar minder
binnenhavengelden. De overslag met zeevaart is ongeveer gelijk maar de overslag
met binnenvaart is achtergebleven ten opzichte van vorig jaar. De omzet erfpacht en
verhuurde terreinen is € 442.000 hoger door meer terreinen in erfpacht maar minder in
verhuur.

			

X. Overige bedrijfsopbrengsten

		

2019

2018

1.895.264

1.779.793

67.663

209.218

0

0

1.962.927

1.989.011

Alle bedragen in euro’s (€)

Toelichting
De salarissen en sociale lasten zijn € 94.000 hoger door het aantrekken van meer
personeel in vaste dienst. En er is minder gebruik gemaakt van uitzendkrachten en
inhuur.

Gemiddeld aantal werknemers
Toelichting
Het gemiddelde aantal medewerkers gedurende de gerapporteerde periode bedraagt
26,4 FTE (inclusief directeur, vorige periode: 25,8 FTE), bestaande uit 5 stafleden,
4 programmamanagers en overige medewerkers, geen van de werknemers is werkzaam
in het buitenland (conform artikel 2:382 BW).
XII. Afschrijvingskosten
		
Afschrijving op materiële vaste activa

2019
1.099.855

2018
1.018.007

Alle bedragen in euro’s (€)

Toelichting
De overige salariskosten zijn lager dan vorig jaar. Dit heeft met name te maken een
herrubricering op de post overige salariskosten naar salarissen en sociale lasten.
Huisvestingskosten
2019

2018

Onderhoudskosten gebouw

106.274

264.092

Schoonmaakkosten gebouw

48.865

53.757

Kantoorafval ophaalkosten

2.962

3.721

Plantinrichtingskosten

4.153

3.294

Kantoorinventaris kosten

1.226

5.987

163.480

330.851

		

Toelichting
De afschrijvingskosten materiële vaste activa zijn € 82.000 hoger door aanvullende
investeringen in beveiligingsapparatuur, ict en herinrichting kantoorgebouw.
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XIII. Overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten
Huisvestingkosten

2019

2018

295.433

320.313

Alle bedragen in euro’s (€)

Toelichting
De huisvestingskosten zijn € 167.000 lager doordat er in 2018 groot onderhoud aan de
buitenruimte rondom het kantoorgebouw heeft plaatsgevonden en in 2019 niet.
Exploitatiekosten

163.480

330.851

2019

2018

Exploitatiekosten

4.368.069

6.139.758

Uitvoer en beheerskosten

1.358.614

1.542.184

Administratie- en advieskosten

1.892.773

1.952.413

Dotaties voorzieningen

2.782.000

4.290.363

181.054

282.222

Kosten brandweerzorg

227.455

307.452

1.929.548

2.475.030

-10.248

-50.968

		

176.373

183.799

Alle bedragen in euro’s (€)

8.996.483

11.633.418

Verkoopkosten
Algemene kosten
Kosten te treffen voorzieningen
Andere kosten
		
Alle bedragen in euro’s (€)

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten
2019

2018

Reiskosten

90.270

67.673

Opleidingskosten

50.275

67.701

Werving en selectie kosten

41.640

22.200

113.248

162.739

295.433

320.313

Overige salaris kosten
		
Alle bedragen in euro’s (€)

Kosten schades

0

-241

4.368.069

6.139.758

Toelichting
De exploitatiekosten zijn € 1.772.000 lager doordat er € 1.580.000 minder toegevoegd
is aan de voorziening Waarborgregeling kern Moerdijk, zie ook pagina 69, de uitvoering
en beheerkosten € 184.000 lager zijn uitgevallen omdat diverse onderhoudsmaat
regelen een jaar konden wachten en op sommige stukken in 2020 groot onderhoud
staat gepland. En de kosten brandweerzorg € 80.000 lager zijn uitgevallen doordat
bedrijven meer hebben bijgedragen waardoor de bijdrage van het havenbedrijf lager is
dan in 2018.
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Algemene kosten

Administratie- en advieskosten
Algemene advieskosten
Juridische advieskosten

2019

2018

1.537.897

1.629.810

Huurkosten

2019

2018

35.294

34.703

58.218

114.048

Verzekeringskosten

112.188

85.212

113.592

78.534

Gas, elektriciteit en water

255.602

278.246

Belasting advieskosten

37.179

20.512

Onroerendzaak belasting

178.464

184.811

Bestuurskosten

40.246

40.109

Waterschapslasten

57.682

48.601

101.278

66.895

Brandbeveiligingskosten

2.488

2.505

1.890.897

1.952.413

Externe accountantskosten

Administratie kosten derden
Archief bewaarplaats
		

Onderhoudskosten
Overige kosten
		

Alle bedragen in euro’s (€)

2.407

0

533.778

509.575

756.043

1.333.882

1.931.459

2.475.030

Alle bedragen in euro’s (€)
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Toelichting
De algemene en administratiekosten zijn € 62.000 lager voornamelijk door lagere
algemene advieskosten en lagere juridische advieskosten in 2019 ten opzichte van 2018.
Hiertegen over staan meer externe accountantskosten door meer controlewerkzaam
heden. Meer belastingadvieskosten vanwege de advisering inzake de vennootschaps
belasting. Meer administratiekosten derden door extra kosten voor een nieuwe
applicatie en een bestaande service ten opzichte van 2018.
De accountantskosten betreft hier alleen controlewerkzaamheden. Deze w
 orden
opgenomen op factuurbasis. Fiscale werkzaamheden vallen onder belasting
advieskosten.
Verkoopkosten
Advertenties

2019

2018

15.433

10.856

Toelichting
De algemene kosten zijn € 544.000 lager door € 578.000 minder overige kosten met
name geen bijdrage aan herstel achter kade.
Kosten te treffen voorzieningen
		
Dotatie voorzienig dubieuze debiteuren

2019

2018

-10.248

-50.968

Alle bedragen in euro’s (€)

Toelichting
De voorziening dubieuze debiteuren is verder verlaagd door strak debiteurenbeleid wat
in 2019 gevoerd is.
Andere kosten

Evenementen

40.113

201.044

2019

2018

Website en social media kosten

29.133

10.625

Cateringkosten algemeen

23.074

24.325

Sponsoring en donaties

88.612

50.225

Kantoorbenodigdheden

12.585

9.255

Overige verkoopkosten

7.763

9.472

Leasekosten kopieer apparatuur

26.931

20.064

181.054

282.222

		
Alle bedragen in euro’s (€)

Toelichting
De verkoopkosten zijn € 101.000 lager dan 2018, in verband met de kosten voor de
“tweejaarlijkse open dag” in 2018 (delta lagere kosten evenementen € 161.000) en
hogere kosten voor sponsering en donaties, website en social media.

Papier en drukwerk

6.695

9.868

Huisstijl

13.719

13.645

Vakbladen abonnementskosten

10.651

10.887

Kosten lidmaatschappen

47.983

45.835

Telefoon en faxkosten (geen mobiel)

24.428

38.494

Porto kosten

10.307

11.426

Overige kosten
		
Alle bedragen in euro’s (€)

-35

48

176.339

183.847
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XIV. Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten

2019

2018

2.482.996

2.965.082

Alle bedragen in euro’s (€)

Nadere specificatie van de financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
2019

2018

5.114.542

5.621.692

Garantiepremie

300.000

300.000

Rentekosten rentederivaten

-24.867

-24.867

Rentekosten

Bankkosten / koersverschillen
Rente intern doorberekend
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5.904

23.267

-2.912.583

-2.955.010

2.482.996

2.976.166

Alle bedragen in euro’s (€)

Toelichting
De rentelasten en soortgelijke lasten zijn lager met name omdat er minder leningen
nodig waren met name door een aantal eenmalige verkopen.
XV. Belastingen
		
Vennootschapsbelasting

2019

2018

3.132.268

-4.925.616

Alle bedragen in euro’s (€)

Toelichting
De kosten voor de vennootschapsbelasting bedragen € 3.132.268. Dit is de resultante
van de verwerking van de effecten van kosten voor de vennootschapsbelasting 2017,
2018 en 2019 gebaseerd op de begin 2020 met de belastingdienst overeengekomen
vaststellingsovereenkomst.
Het effectief belastingtarief over 2019 bedraagt 49,3% (2018: -/- 142,2%).

Overige gegevens
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Statutaire bepalingen inzake de
bestemming van het resultaat
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Artikel 32 Winst en uitkeringen
32.1. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt
dat zij geoorloofd is.
32.2. De uitkeerbare winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering voor
uitkering van dividend, reservering of zodanige andere doeleinden binnen het doel
van de vennootschap als die vergadering zal besluiten. Bij de berekening van de winst
komt het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen
in aanmerking. Indien de stemmen staken ter zake een besluit van de algemene
vergadering tot uitkering van winst, wordt de uitkeerbare winst gereserveerd.
32.3. De vennootschap kan aan aandeelhouders en andere gerechtigden tot de
uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen
groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de
reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Bij de berekening van de
winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.
32.4. Uitsluitend de algemene vergadering kan besluiten tot uitkering van winst of tot
het doen van tussentijdse uitkeringen van interim-dividend of tot uitkeringen ten laste
van een reserve van de vennootschap.
32.5. De algemene vergadering kan besluiten tot uitkeringen anders dan in geld.
32.6. Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het
bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen en, indien het een tussentijdse uitkering
betreft, aan dit vereiste is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling als
bedoeld in artikel 2: 105 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. De vennootschap legt de
vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister neer binnen acht (8) dagen
na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekendgemaakt.
32.7. De vordering van een aandeelhouder tot een uitkering op aandelen verjaart door
een tijdsverloop van vijf (5) jaren.
Op 27 mei 2020 vastgesteld te Moerdijk door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van Havenbedrijf Moerdijk N.V.
Gemeente Moerdijk 		
A.M.J. Dingemans 			

Provincie Noord-Brabant
M.P.J.M. van Gruijthuijsen

Conform artikel 30 van de statuten van Havenbedrijf Moerdijk N.V. wordt de
jaarrekening ondertekend door de directie en medeondertekend door de leden van de
Raad van Commissarissen:
					

F.J. van den Oever
Directeur (CEO)
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P.J.M. van Laarhoven
Voorzitter RvC

M.H.T. Jansen
Lid RvC

J.M. van der Eijk
Lid RvC

Controleverklaring van de
onafhankelijk accountant*
Deloitte Accountants B.V.
Wilhelminakade 1
3072 AP Rotterdam
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
Nederland
Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9830
www.deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Aan de aandeelhouders en de raad van commissarissen van Havenbedrijf Moerdijk N.V.

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
•
Het bestuursverslag
•
De overige gegevens

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2019
Ons oordeel

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Havenbedrijf Moerdijk N.V. te Moerdijk gecontroleerd.
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•

Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Havenbedrijf Moerdijk N.V. op 31 december 2019 en van het
resultaat over 2019 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

•

Alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

De jaarrekening bestaat uit:

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.

1.

De balans per 31 december 2019.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.

2.

De winst-en-verliesrekening over het jaar 2019.

3.

Het kasstroomoverzicht over het jaar 2019.

4.

De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
“Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening”.
Wij zijn onafhankelijk van Havenbedrijf Moerdijk N.V. zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Paragraaf ter benadrukking van de impact van COVID-19
Het coronavirus heeft ook invloed op Havenbedrijf Moerdijk N.V. In de toelichting op pagina 26 in de
jaarrekening heeft het management de huidige impact en haar plannen om met deze gebeurtenissen of
omstandigheden om te gaan toegelicht. Ook geeft zij aan dat het op dit moment voor hen niet goed
mogelijk is om in te schatten wat de invloed van het coronavirus is op de financiële prestaties en gezondheid
van Havenbedrijf Moerdijk N.V. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag
en de overige gegevens, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de N.V. in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft
om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
N.V. haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de N.V.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

20053F8C8A/TMO/1

* De controleverklaring heeft betrekking op de in het jaarverslag opgenomen
jaarstukken over 2019.

20053F8C8A/TMO/2
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
•

Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.

•

Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de N.V.

•

Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan.

•

Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de N.V. haar bedrijfsactiviteiten in
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat,
zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden
dat een N.V. haar continuïteit niet langer kan handhaven.

•

Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen.

•

Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
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Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van,
het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald
van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het
risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen
geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten
noodzakelijk was.
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
2020-05-25 25.05.2020
Rotterdam, 25 mei 2020
Deloitte Accountants B.V.
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