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Voorstel aan het Algemeen Bestuur 
 

Datum AB-vergadering: 13 juli 2017 Nummer: 2017. 

 

Agendapunt:    

    

Voor akkoord  Datum Paraaf 

Secretaris: A. Swart  29 juni 2017  

 
Onderwerp: ingekomen stukken 
 
 

 
a. Brief van de RvC d.d. 9 juni inzake advies benoeming CEO. 

Advies: Behandelen bij punt 5b. 
 
b. Brief van de RvC d.d. 20 juni inzake de (her)benoeming leden van de RvC 

i.v.m. het aflopen van de huidige zittingsperiode. 

c. Afschrift van de brief van het college van burgemeester en wethouders aan 

de RvC, met bijlage inzake de procedure om te komen tot een bindende 

voordracht. 

 
Advies: Behandelen bij punt 5c. 



2.a Brief van de RvC d.d. 9 juni inzake advies benoeming CEO

1 2a Benoeming Cas Konig.pdf 

 

Raad van Commissarissen Groningen Seaports NV 

Handelskade Oost 1 ● P.O. Box 20004 ● 9930 PA Delfzijl ● The Netherlands 

Phone +31 (0)596 64 04 00 ● m.vandendungen@groningen-seaports.com ● www.groningen-seaports.com  

 

Raad van Commissarissen 

 
 
Ons kenmerk: BB/YDW/2017.01580  Aan de  

Aandeelhouder van Groningen Seaports NV 
Postbus 20004 
9930 PA  DELFZIJL 

Onderwerp:   

     
     
     

Bijlage(n):     
Uw brief d.d.:     
Uw kenmerk:   Delfzijl, 9 juni 2017  

 
 
Geachte Aandeelhouder, 
 
De heer H.D. Post, algemeen directeur / CEO van Groningen Seaports N.V. heeft dit 
voorjaar aangekondigd om per 1 oktober aanstaande uit dienst te treden. Ingevolge 
artikel 14 lid van de statuten van de NV is de aandeelhouder bevoegd tot het benoemen 
van de directeur.  
 
Wij hebben naar aanleiding van uw verzoek de regie genomen over de werving en 
selectie van een nieuwe CEO. Na het doorlopen van de procedure stellen wij u voor om 
de heer Cas König als algemeen en statutair directeur / CEO van Groningen Seaports 
N.V. te benoemen. De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over de 
benoembaarheid van deze kandidaat. 
 
Nadat u tot benoeming over bent gegaan, geven wij nader vervolg aan de overige met 
de heer König te maken afspraken overeenkomstig artikel 14.6 van de aangehaalde 
statuten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

  RAAD VAN COMMISSARISSEN  
GRONINGEN SEAPORTS NV 

 
L.C. Bruggeman, 
Voorzitter 

   
  
   

c.c.:    
 



2.b Brief van de RvC d.d. 20 juni inzake de (her)benoeming leden van de RvC i.v.m. het aflopen van de huidige zittingsperiode

1 2b 2017.01772 Brief RvC aan Aandeelhouder inz herbenoeming commissarissen.pdf 

GRONINGEN SEAPORTS

2017.01772
Herbenoeming commissarissen

Raad van Commissarissen

Aandeelhouder Groningen Seaports NV
T.a.v. de heer A. Swart
Handelskade Oost 1

9934 AR DELFZIJL

qÐ

Ons kenmerk

Ondenverp

Bijlage(n)

Uw brief d.d.

Uw kenmerk Delfzijl, 20 juni 2017

Geachte Aandeelhouder,

lngevolge artikel 17.4 van de statuten van de NV is de aandeelhouder bevoegd tot
het benoemen en herbenoemen van de commissarissen.

ln verband met het verstrijken van de eerste termijn van vier jaar van de
commissarissen Bruggeman, Roose en Van Beek van Groningen Seaports NV laten
wij u weten dat de heren Bruggeman en Roose beschikbaar zijn voor herbenoeming
per 3 oktober 2Q17. Mevrouw Van Beek heeft aangekondigd om met ingang van 1

oktober 2017 terug te treden.

Wij verzoeken u - conform de statuten - en gelet op de continuiteit in de Raad van
Commissarissen om de heren Bruggeman en Roose voor een tweede termijn te
benoemen.
Daarnaast vragen wij u conform artikel 17 .5 van de statuten van de NV de gemeente
Eemsmond mede te delen om t¡dig een nieuwe kandidaat voor te dragen voor
benoeming per 1 oktober 2017.

Met vriendelijke groet,

RVC GRONINGEN SEAPORTS NV

M. van den Dungen
secretaris

c.c.: DIM

Raad van Commissarissen Groningen Seaports NV
Handelskade Oost 1 ¡ P.O. Box 20004 o 9930 PA Delfzijl o The Netherlands

Phone +31 (0)596 64 04 00 ¡ m.vandendungen@groningen-seaports.com . www.groningen-seaports.com
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Voorstel aan Algemeen Bestuur 

 

Datum AB-vergadering: 13 juli 2017 Nummer:  

 

Agendapunt:    

    

Voor akkoord  Datum Paraaf 

Secretaris: A.A. Swart 29 juni 2017  

 
 
Onderwerp: benoeming nieuwe accountant 
 

 
Aanleiding 
Accountant EY is in 2012 na besluit van het AB van de GR, benoemd tot accountant voor de 
controle van de jaarrekening 2012 t/m 2015 met één keer optie tot verlenging van 1 jaar.  
Na verzelfstandiging heeft de uitvoering van de accountantscontrole bij zowel de N.V. als de 
GR op basis van dit besluit plaatsgevonden, waarbij wel expliciet de keuze is gemaakt om dit 
door twee verschillende accountants van EY te laten doen. 
Op grond van dit besluit dienen de GR en de N.V. voor het jaar 2017 en daarna een nieuw 
contract met een accountant te sluiten. 
 
In de verzelfstandigingsovereenkomst die tussen de GR en de NV is opgesteld staat (artikel 
5.8): “partijen streven er naar dat te allen tijde de externe accountant van Groningen Seaports 
N.V. ook de externe accountant zal zijn van de GR” en “partijen zullen zo nodig de uitvoering 
van de accountantsdiensten gezamenlijk aanbesteden”. 
Dit betekent dat zolang deze overeenkomst van kracht is en er geen onmogelijkheid toe is, de 
NV en GR samen optrekken bij de selectie van de accountant en de uitvoering van de 
accountantscontrole. 
 
Op 11 mei jl. heeft het Algemeen Bestuur een procedure vastgesteld om te komen tot de 
benoeming van een nieuwe accountant. 
 
De benoeming van de accountant dient bij de NV door de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders plaats te vinden en bij de GR door het AB. Derhalve wordt voorgesteld de 
benoeming voor de NV en GR in één en dezelfde vergadering af te handelen door middel van 
één (onderhavige) voorstel. Van de NV hebben we in de rol van aandeelhouder een voorstel 
ontvangen.  
 
Voor de inhoudelijke afwegingen die zijn gemaakt om te komen tot een voorstel tot 
benoeming wordt hier dan ook naar verwezen. 

 

De secretaris van de GR maakte deel uit van de selectiecommissie. 

 

 

 
 
 
 



 

Bijlage: Voorstel NV aan aandeelhouder 

 
Voorgesteld besluit: 
1. de stem in de AvA zodanig uit te brengen dat op grond van de resultaten van de 

selectieprocedure wordt ingestemd met de benoeming van EY als accountant van 
GSP NV voor de controle van de jaarrekeningen 2017 t/m 2020 (met één keer optie 
tot verlening van 1 jaar). 
 

2. op grond van de uitkomsten van de selectieprocedure EY te benoemen als 
accountant van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports 
voor de controle van de jaarrekeningen 2017 t/m 2020 (met één keer optie tot 
verlening van 1 jaar). 
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AvA GRONINGEN SEAPORTS NV 

 

ONDERWERP BENOEMING ACCOUNTANT  NV EN GR 

DATUM VERGADERING  13 juli 2017 

AGENDAPUNT    
STATUS 

□ Ter informatie 
□ Ter advies 
■ Ter goedkeuring 

CORSA-NR.  2017.01697 

DIRECTIEBESLUIT D.D. 12 juni 2017 PARAAF  

 

 
Pagina 1 van 2  

VOORSTEL 
 

De aandeelhouder wordt gevraagd op voordracht van de directeur, en 
onder positief advies van de Raad van Commissarissen, als accountant 
voor de NV te benoemen EY. Het betreft de benoeming als accountant 
voor de controle van de jaarrekening 2017 t/m 2020 (met één keer optie 
tot verlenging van 1 jaar). 
 

TOELICHTING 
 
 
 
 
 
 
 

In het informeel overleg tussen Dagelijks Bestuur, RvC en Directie van 9 
maart jl.  is het bij verzelfstandiging overeengekomen uitgangspunt 
betreffende gelijke accountantskantoren voor GR en NV herbevestigd.  
 
Concreet betekent dit dat beide partijen er naar streven een gelijk kantoor 
voor GR én NV te selecteren. De NV heeft toegezegd zoveel mogelijk te 
trachten de GR daar toe in staat te stellen. 
 
De NV heeft in samenwerking met (de ambtelijke ondersteuning van) de 
GR de voorbereiding ter hand genomen. De randvoorwaarden en de 
selectiecriteria voor de meervoudig onderhandse aanbesteding zijn door 
het Algemeen Bestuur in de vergadering van 11 mei geaccordeerd. 
 
Aan de BIG4 accountskantoren PWC, KPMG, Deloitte en EY is gevraagd 
een offerte uit te brengen aan de hand van een aanbestedingsdocument. 
Voorafgaand aan het uitbrengen van de offerte was er gelegenheid tot 
stellen van schriftelijke vragen en hebben de partijen de mogelijkheid 
gehad om tijdens een mondelinge presentatie de offerte toe te lichten. 
 
Van de accountantskantoren KPMG, Deloitte en EY zijn offertes 
ontvangen. PWC is niet ingegaan op het offerteverzoek. 
 
Bij de beoordeling van de offertes is uitgegaan van de randvoorwaarden 
en selectiecriteria uit het bestek. Op volgende criteria is beoordeeld: 
toegevoegde waarde, beschrijving werkzaamheden, referenties en prijs. 
De selectieteamleden hebben onafhankelijk van elkaar een waardering 
middels een scoringstabel ingevuld met als eindresultaat de volgende 
ranking: 
 
1. EY   (492 punten); 
2. Deloitte  (468 punten); 
3. KPMG  (315 punten). 
 
EY scoorde vooral goed op de criteria toegevoegde waarde en referenties. 
Maar ook de beschrijving van de (gewijzigde) aanpak van de 
werkzaamheden was goed onderbouwd. De ervaringen en 
aandachtspunten van afgelopen jaren waren goed verwerkt in de offerte. 
Prijstechnisch scoorde Deloitte het beste, maar het verschil met EY was 
niet groot en Deloitte scoorde op de overige criteria gelijk of iets lager dan 
EY. KPMG werd op vrijwel alle criteria het laagste beoordeeld. 
 
 
 



 
AvA GRONINGEN SEAPORTS NV 

 

ONDERWERP BENOEMING ACCOUNTANT  NV EN GR 

DATUM VERGADERING  13 juli 2017 

AGENDAPUNT    
STATUS 

□ Ter informatie 
□ Ter advies 
■ Ter goedkeuring 

CORSA-NR.  2017.01697 

DIRECTIEBESLUIT D.D. 12 juni 2017 PARAAF  
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AANDACHTSPUNTEN 
 
 
 

Continuering van de dienstverlening met EY biedt voordelen aangezien de 
in de afgelopen jaren opgedane ervaringen en kennis van de organisatie, 
mensen en processen effectief en efficiënt kan worden ingezet om de 
toegevoegde waarde snel te laten excelleren.  
Bovengenoemde continuïteitsvoordelen zijn door geen van de leden van 
de selectiecommissie, expliciet noch impliciet, meegenomen in de scores 
van de offertes. 
 
Interim-CFO Auke van der Meer (lid selectiecommissie) heeft conform de 
door de aandeelhouder vastgestelde procedure overlegd met de voorzitter 
van de auditcommissie. 
 

BEOOGD EFFECT 
 

Benoeming accountant per juli 2017. 

TIJDPAD 
 

Besluitvorming directie inzake voordracht: 12 juni 
Besluitvorming door AvA en voorlopige gunning: 13 juli 
 

FINANCIËN 
 

De prijsstelling in de offerte is lager dan de tot nu toe gerealiseerde 
kosten. 

BIJLAGEN 
 

- 

DATUM BESLUIT RVC De RvC heeft op 8 juni positief advies afgegeven. 

PARAAF AKKOORD  
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Voorstel aan Algemeen Bestuur 

 

Datum DB-vergadering: 13 juli 2017 Nummer:  

 

Agendapunt:    

    

Voor akkoord  Datum Paraaf 

Secretaris: A.A. Swart 29 juni 2017  

 
 
Onderwerp: Benoeming CEO 

 
 

Inleiding 
Dit voorjaar heeft de huidige CEO van GSP NV aangegeven om per 1 oktober 
aanstaande uit dienst te treden. De aandeelhouder van de NV is bevoegd tot benoeming 
en ontslag van de leden van de tweehoofdige directie. E.e.a. is geregeld in artikel 14 van 
de statuten van de NV.  
 
Teneinde zorg te dragen voor de opvolging van de CEO is ervoor gekozen de regie van 
de werving en selectie over te laten aan de RvC. De RvC komt naar aanleiding daarvan 
nu met een advies, nadat een wervings- en selectieprocedure is doorlopen. Dit advies 
treft u bij dit voorstel aan. 
 

 
 

  

  

 

Bijlage: Conceptbesluit aandeelhouder  
Brief RvC 2017.01580 
 

  

 
Voorgesteld besluit: 
De stem in de AvA zodanig uit te brengen dat de heer Cas König wordt benoemd als 
algemeen en statutair directeur / CEO van Groningen Seaports N.V. 



1 5b2 Concept aandeelhoudersbesluit benoeming CEO.docx 

AANDEELHOUDERSBESLUIT 
 
Besluit van de enig aandeelhouder van de naamloze vennootschap Groningen Seaports 
N.V., statutair gevestigd te Delfzijl, kantoorhoudend aan de Handelskade Oost 1 te 9934 AR 
Delfzijl, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 58141057, hierna te noemen  
“de Vennootschap”. 
 
 
De ondergetekende,  
De Gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports, gevestigd te Delfzijl, 
kantoorhoudende te 9934 AR te Delfzijl, Handelskade Oost 1, zijnde een 
rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam als bedoeld in de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, voorheen genaamd: Havenschap Delfzijl/Eemshaven, 
hierna te noemen “de Aandeelhouder”; 
 
 
OVERWEGENDE: 
de Aandeelhouder is houder van alle aandelen op naam in het geplaatste kapitaal van de 
Vennootschap; 
 
de Vennootschap heeft geen aandelen aan toonder uitgegeven; 
 
met medewerking van de Vennootschap zijn er geen certificaten van aandelen uitgegeven 
noch rechten van pand of vruchtgebruik op aandelen in het kapitaal van de Vennootschap 
gevestigd ten gevolge waarvan de vruchtgebruiker of pandhouder de rechten heeft die de 
wet toekent aan de houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven 
certificaten; 
 
de ondernemingsraad positief advies heeft uitgebracht; 
 
de Vennootschap wenst de heer Cas König te benoemen tot statutair bestuurder van de 
Vennootschap; 
 
BESLUIT HIERBIJ ALS VOLGT: 
 
1.            Te benoemen met ingang van 1 september 2017 de heer Cas König tot statutair 
bestuurder van de Vennootschap onder de voorwaarde dat er een arbeidsovereenkomst 
tussen de heer Cas König en de Vennootschap tot stand komt met inachtneming van het 
door de algemene vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid; 
 
2.            Aan de bestuurder de titel van algemeen directeur te verlenen; 
 
3.            De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder zullen door 
de raad van commissarissen worden vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 14.6 van de statuten. De arbeidsovereenkomst wordt namens de Vennootschap door 
de voorzitter van de raad van commissarissen ondertekend. 
 
 
Aldus besloten en opgemaakt op 13 juli 2017 
 
 
 
_______________________________ 
P.H.R. Brouns 
Voorzitter van het algemeen bestuur  
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Raad van Commissarissen Groningen Seaports NV 

Handelskade Oost 1 ● P.O. Box 20004 ● 9930 PA Delfzijl ● The Netherlands 

Phone +31 (0)596 64 04 00 ● m.vandendungen@groningen-seaports.com ● www.groningen-seaports.com  

 

Raad van Commissarissen 

 
 
Ons kenmerk: BB/YDW/2017.01580  Aan de  

Aandeelhouder van Groningen Seaports NV 
Postbus 20004 
9930 PA  DELFZIJL 

Onderwerp:   

     
     
     

Bijlage(n):     
Uw brief d.d.:     
Uw kenmerk:   Delfzijl, 9 juni 2017  

 
 
Geachte Aandeelhouder, 
 
De heer H.D. Post, algemeen directeur / CEO van Groningen Seaports N.V. heeft dit 
voorjaar aangekondigd om per 1 oktober aanstaande uit dienst te treden. Ingevolge 
artikel 14 lid van de statuten van de NV is de aandeelhouder bevoegd tot het benoemen 
van de directeur.  
 
Wij hebben naar aanleiding van uw verzoek de regie genomen over de werving en 
selectie van een nieuwe CEO. Na het doorlopen van de procedure stellen wij u voor om 
de heer Cas König als algemeen en statutair directeur / CEO van Groningen Seaports 
N.V. te benoemen. De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over de 
benoembaarheid van deze kandidaat. 
 
Nadat u tot benoeming over bent gegaan, geven wij nader vervolg aan de overige met 
de heer König te maken afspraken overeenkomstig artikel 14.6 van de aangehaalde 
statuten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

  RAAD VAN COMMISSARISSEN  
GRONINGEN SEAPORTS NV 

 
L.C. Bruggeman, 
Voorzitter 

   
  
   

c.c.:    
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Voorstel aan Algemeen Bestuur 

 

Datum AB-vergadering: 13 juli 2017 Nummer:  

 

Agendapunt:    

    

Voor akkoord  Datum Paraaf 

Secretaris: A.A. Swart 29 juni 2017  

 
 
Onderwerp: Beëindiging zittingsperiode enkele leden RVC 

 
 
 

Inleiding 
De GR heeft zijnde de aandeelhouder van GSP NV een brief ontvangen van 
de RvC inzake het eindigen van de zittingsperiode van drie leden van de 
RvC, te weten: 
 
1. de heer Bruggeman 
2. de heer Roose 
3. mevrouw van Beek 
 
Grondslag  
De artikelen 17, 18 en 19 van de statuten van de NV regelen de 
samenstelling, benoeming, beëindiging, taken en bevoegdheden van de 
(leden) van de RvC. 
 
Artikel 17 regelt dat er vijf leden dienen te zijn. Indien dat niet het geval is, 
dan neemt de aandeelhouder onverwijld maatregelen tot aanvulling van het 
ledenaantal.  
 
Bindende voordracht 
De wijze van voordracht aan de aandeelhouder verschilt per RvC-zetel. Drie 
van de vijf  leden worden op bindende voordracht van ieder van de 
participanten van de GR benoemd. Op één van zetels waarvan de 
zittingsperiode in het najaar eindigt is dit regime van toepassing, te weten de 
zetel van mw. Van Beek. De opvolging van mw. Van Beek zal plaatsvinden 
op bindende voordracht van het college van B&W van de gemeente 
Eemsmond. 
 
Van de gemeente Eemsmond is overigens een afschrift van een brief aan 
de RvC gezonden, waarin wordt verzocht in overleg over te gaan tot werving 
en selectie van een nieuw lid. Het proces loopt; de GR als aandeelhouder 
heeft hier nog geen rol. 
 
 
 
 
 



2 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zonder voordracht 
De heren Roose en Bruggeman vallen niet onder het hierboven 
aangehaalde regime. Deze benoemingen vinden plaats door de 
aandeelhouder, zonder dat er sprake is van een voordracht. Verder is 
geregeld dat alvorens de aandeelhouder tot benoeming over gaat de 
ondernemingsraad van de NV een aanbeveling kan doen voor één van die 
commissarissen. Dit betreft de zetel die door de heer Roose wordt bezet. 
Het DB zal hierover contact opnemen met de OR. 
 
Zowel de heer Roose als de heer Bruggeman hebben aangegeven 
beschikbaar te zijn voor een nieuwe periode. Op grond van de statuten kan 
een aftredende commissaris eenmaal terstond opnieuw worden benoemd. 
 

 

 

Bijlage: - Brief van de RvC d.d. 20 juni inzake de (her)benoeming leden van de 
RvC i.v.m. het aflopen van de huidige zittingsperiode. 

- Afschrift van de brief van het college van burgemeester en 
wethouders aan de RvC, met bijlage inzake de procedure om te 
komen tot een bindende voordracht. 

  

 
Voorgesteld besluit: 
Nu de GR in de hoedanigheid van aandeelhouder uit eigener beweging over moet gaan 
tot het nemen van een besluit over de invulling van twee van de vijf zetels, wordt 
voorgesteld het DB de opdracht te heven een voorstel tot (her)benoeming voor de 
bereiden voor de vergadering van het AB in september. 
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GRONINGEN SEAPORTS

2017.01772
Herbenoeming commissarissen

Raad van Commissarissen

Aandeelhouder Groningen Seaports NV
T.a.v. de heer A. Swart
Handelskade Oost 1

9934 AR DELFZIJL

qÐ

Ons kenmerk

Ondenverp

Bijlage(n)

Uw brief d.d.

Uw kenmerk Delfzijl, 20 juni 2017

Geachte Aandeelhouder,

lngevolge artikel 17.4 van de statuten van de NV is de aandeelhouder bevoegd tot
het benoemen en herbenoemen van de commissarissen.

ln verband met het verstrijken van de eerste termijn van vier jaar van de
commissarissen Bruggeman, Roose en Van Beek van Groningen Seaports NV laten
wij u weten dat de heren Bruggeman en Roose beschikbaar zijn voor herbenoeming
per 3 oktober 2Q17. Mevrouw Van Beek heeft aangekondigd om met ingang van 1

oktober 2017 terug te treden.

Wij verzoeken u - conform de statuten - en gelet op de continuiteit in de Raad van
Commissarissen om de heren Bruggeman en Roose voor een tweede termijn te
benoemen.
Daarnaast vragen wij u conform artikel 17 .5 van de statuten van de NV de gemeente
Eemsmond mede te delen om t¡dig een nieuwe kandidaat voor te dragen voor
benoeming per 1 oktober 2017.

Met vriendelijke groet,

RVC GRONINGEN SEAPORTS NV

M. van den Dungen
secretaris

c.c.: DIM

Raad van Commissarissen Groningen Seaports NV
Handelskade Oost 1 ¡ P.O. Box 20004 o 9930 PA Delfzijl o The Netherlands

Phone +31 (0)596 64 04 00 ¡ m.vandendungen@groningen-seaports.com . www.groningen-seaports.com
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