Rapportage integrale risicoanalyse herziening Governance Havenschap Moerdijk
1. Inleiding
Tijdens de bespreking van de voortgang van de uitwerking van de governance van
Havenschap Moerdijk in de gemeenteraad van Moerdijk en Provinciale Staten van de
provincie Noord-Brabant is toegezegd een integrale analyse van de risico’s van de nieuwe
inrichting aan u te verstrekken. Hierbij treft u de rapportage van deze integrale risicoanalyse
aan.
De risicoanalyse is uitgevoerd op basis van de Risman-methode. Ze is opgesteld door een
team van medewerkers van de provincie, gemeente en het havenschap. De controllers en
financieel adviseurs van de drie organisaties maakten hiervan deel uit, alsmede de juridisch
adviseur van PelsRijcken. De risicomanager van de provincie heeft het proces begeleid.
2. Afbakening
De risicoanalyse heeft zich primair gericht op de mogelijke risico’s die verband houden met
omvorming naar de nieuwe governancestructuur, zijnde de uitplaatsing van de
bedrijfsactiviteiten van de GR naar de NV en de voortzetting van de financiering via de GR.
Hierbij is onderzocht welke risico’s spelen in het traject tot het realiseren van de omvorming
tot NV en de risico’s die na het in werking treden van de nieuwe structuur aan de orde zijn. De
rapportage is in eerste instantie hierop gericht.
Hiernaast is ook gekeken naar de overige majeure risico’s van het Havenschap die van
belang kunnen zijn voor de toekomst van het havenbedrijf, maar geen verband houden met de
wijziging van de interne structuur. Deze risico’s spelen ongeacht de keuze van de
organisatiestructuur en hebben vooral betrekking op de reguliere bedrijfsvoering.
In de Risman-methode wordt gekeken naar alle relevante risico’s De zwaarte van de risico’s
is beoordeeld via de formule “kans x impact”, waarbij de impact is onderverdeeld in geld, tijd,
kwaliteit, omgeving en imago. Dit levert de uiteindelijke score op.
3. Bronnenmateriaal
Bij het opstellen van de risicoanalyse is gebruikt gemaakt van diverse interne documenten van
het Havenschap.
Geconstateerd is dat het Havenschap zelf actief bezig is met het ontwikkelen van een
systematisch risicomanagement, waaronder het nemen van maatregelen ter voorkoming dat
risico’s zich voordoen dan wel ter beperking van de gevolgen van die risico’s. Dit betreft niet
alleen de risico’s van de reguliere bedrijfsvoering en de grondexploitatie, maar ook de risico’s
met betrekking tot de reputatie en integriteit van de onderneming (‘compliance risico’s’). Dit
wordt structureel en intensief gecontroleerd en bewaakt door de accountant.
4. Inventarisatie risico’s herziening governance Havenschap
Bij de inventarisatie van de risico’s van de herziening van de governance is gekeken naar de
verschillende aspecten en soorten risico’s (financieel, organisatorisch, maatschappelijk,
politiek-bestuurlijk e.d. ) en naar de fase waarin ze kunnen optreden, namelijk voorafgaand
aan de start van de NV per 1 januari 2017 of na de uitplaatsing van de bedrijfsactiviteiten van
de GR naar de NV.
a. risico’s voorafgaand aan start NV
In de fase voor de feitelijke uitplaatsing van de bedrijfsactiviteiten naar de NV zijn de risico’s
vooral proces gerelateerd. Door de gefaseerde aanpak, de zorgvuldige planning en de
ervaringen van eerdere verzelfstandigingsprocessen bij andere zeehavens, worden een groot
deel van deze risico’s als klein of zeer klein ingeschat.
De belangrijkste risico’s in deze fase zijn:

-

-

-

het verkrijgen van goedkeuring van de belastingdienst resp. het ministerie van
Financiën voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Het overleg hierover is nog
gaande. Hierdoor ontstaat, indien de vrijstelling niet wordt verleend, het risico van
vertraging van de besluitvorming, blijft er nog een financieel risico aanwezig en is er
een risico van een mogelijke aanpassing van de inrichtingsstructuur. Op basis van de
eerdere besluitvorming bij andere zeehavens wordt het risico als beperkt ingeschat.
beoordeling van de risico’s van de nieuwe structuur door de accountants van de
deelnemers in verband met de beleidsmatige keuze om geen voorziening te treffen,
bij de deelnemers van de GR voor het geval de GR haar verplichtingen niet kan
nakomen; hierover vindt overleg plaats met de accountants maar de beoordeling is,
zoals gebruikelijk, pas aan de orde bij de reguliere controle van de jaarrekening
de adequate en tijdige invulling van de Raad van Commissarissen; voor de werving
zal een deskundig extern bureau worden ingeschakeld

b. risico’s na de uitplaatsing van de bedrijfsactiviteiten naar de NV
De belangrijkste risico’s die zijn geïnventariseerd voor de fase na de start van de NV zijn:
- het risico dat de waarde van de zekerstellingen die de NV verstrekt aan de GR
ontoereikend zijn; dit is van belang in geval de NV niet aan haar
betalingsverplichtingen kan voldoen en de GR eventueel een beroep moet doen op de
garanties van de deelnemers. Gelet op de omvang van het weerstandsvermogen en
de exploitatievooruitzichten, de zorgvuldige procedures voor het verlenen van krediet
en de rol van de RvC en AvA bij investeringsbeslissingen, wordt de kans dat de
zekerstellingen ooit moeten worden gebruikt klein geacht
- de mogelijkheid dat de concurrentiepositie ten opzichte van andere zeehavens
verslechtert; dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren doordat nieuwe
samenwerkingsvormen ontstaan die de onderlinge verhouding tussen zeehavens
aantast en de concurrentie doet toenemen. De kans hierop wordt beperkt geacht
omdat nieuwe samenwerking integraal wordt beoordeeld in het licht van de
havenstrategie en moet leiden tot toegevoegde waarde.
- De kwaliteit of integriteit van de RvC is niet geborgd; dit zou kunnen spelen als blijkt
dat het niet is gelukt om de juiste expertise of kwaliteit voor de leden van de RvC aan
te trekken. Dit risico wordt gering geacht door de positie van de AvA en daarmee van
de gemeente en provincie in het wervingstraject en de inschakeling van een
deskundig bureau. Hiernaast bestaat de mogelijkheid van onmiddellijke schorsing of
ontslag als correctiemaatregel.
Van de overige risico’s wordt de kans op optreden gering geacht omdat er in de inrichting van de
nieuwe governance adequaat rekening mee is gehouden of omdat ervaringen elders hiertoe geen
aanleiding geven. Bijgaand treft het volledig overzicht aan de risico’s die in samenhang met de
herziening van de governance zijn geïnventariseerd.
Concluderend kan worden vastgesteld dat de risico’s van de nieuwe governancestructuur beperkt zijn
en vooral samenhangen met besluiten of acties die nog tijdens de voorbereidingsfase moeten
plaatsvinden. Voor wat betreft de financiële risico’s die samenhangen met de voortzetting van de
financieringsfunctie via de GR kan worden vastgesteld, dat er voldoende voorwaarden zijn voorzien
die deze risico’s kunnen ondervangen. De bestuurlijke risico’s zijn door de gekozen inrichting
eveneens beperkt, omdat er voldoende sturingsmogelijkheden zijn op de essentiële ontwikkelingen
van de onderneming.
5. Overige risico’s
Naast de risico’s die samenhangen met de herziening van de governancestructuur is ook gekeken
naar de overige risico’s van het Havenschap. Deze hangen vooral samen met de bedrijfsvoering van
het havenbedrijf en staan los van de wijziging van de governancestructuur. Ze vloeien voort uit de
aard en de ontwikkeling van het Havenschap. Ze zijn door het Havenschap zelf al in kaart gebracht en
verwerkt in de diverse risicoanalyses die zijn opgesteld.
Tot de belangrijkste overige risico’s behoren:
 Langdurige vertraging of afstel van LPM; dit zou de ambities van de Havenstrategie onder druk
kunnen zetten en een risico inhouden voor de naleving van gemaakte afspraken o.a. in het kader
van Moerdijk Meer Mogelijk. Voor het Havenbedrijf zijn de directe financiële consequenties
beperkt omdat de ontwikkeling pas wordt opgepakt bij een onherroepelijke besluitvorming over





LPM. Daar staat tegenover dat het niet op pas later kunnen benutten van de
verdienmogelijkheden van LPM wel van belang is voor de ontwikkeling van het Havenbedrijf.
De waarborgregeling Moerdijk; deze regeling wordt vanaf 2030 volledig door het havenbedrijf
overgenomen. Hieraan zitten aanzienlijke financiële risico’s afhankelijk van het verloop van de
regeling. Vooralsnog wordt uitgegaan van het base case scenario en wordt de voortgang intensief
gemonitord door alle betrokken partijen.
De IT-veiligheid en data-integriteit; de bedrijven op het haven- en industrieterrein worden steeds
afhankelijker van adequaat en betrouwbaar dataverkeer. Dit geldt ook voor het Havenbedrijf zelf.
Het waarborgen van de veiligheid en de kwaliteit is dan ook een belangrijk aandachtspunt
Actuele grondexploitatie; het havenbedrijf is voor een belangrijk deel afhankelijk van de inkomsten
van de grondexploitatie. Tekortkomingen hierin kunnen een groot risico vormen. Om dit te
voorkomen wordt de grondexploitatie jaarlijks geactualiseerd. Bovendien is de actuele waardering
van de gronden substantieel hoger dan de boekwaarde, zodat eventuele risico’s voldoende
afgedekt zijn.

Vastgesteld kan worden dat met betrekking tot de risico’s voor de bedrijfsvoering er weinig verandert
als het havenbedrijf van de GR uitzakt naar de NV. De aard van de werkzaamheden van het
havenbedrijf verandert niet door de gewijzigde structuur en ook het primaire proces verandert niet of
nauwelijks. Wel veranderen bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de
besluitvorming tussen de betrokken geledingen binnen de onderneming. Maar hierover is hierboven
vastgesteld dat de risico’s hiervan beperkt zijn doordat er voldoende sturingsmogelijkheden op
essentiële ontwikkelingen van de onderneming zijn voorzien.

