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Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.
Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder:
1° Havendecreet: het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer
van de zeehavens;
2° Havenbedrijf Gent: de naamloze vennootschap van publiek recht Havenbedrijf
Gent;
3° holdingvennootschap: de rechtspersoon, vermeld in artikel 3, via dewelke de
stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten op het grondgebied
waarvan een deel van het havengebied van Gent ligt, kunnen deelnemen in het
Havenbedrijf Gent.
De definities, vermeld in het decreet van 2 maart 1999, zijn ook van toepassing
in dit decreet.
Art. 3. De stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten op het grondgebied waarvan een deel van het havengebied van Gent ligt, zijn gemachtigd om
rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen in een rechtspersoon met publiek- of
privaatrechtelijke rechtsvorm naar Belgisch of buitenlands recht die deelneemt in
het Havenbedrijf Gent.
Art. 4. §1. In afwijking van artikel 5, §1, van het Havendecreet kan de holdingvennootschap deelnemen in het Havenbedrijf Gent als:
1° alle aandelen van de holdingvennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, alleen worden aangehouden door rechtspersonen met een publiekrechtelijk karakter, andere dan het Vlaamse Gewest;
2° minstens de helft van alle aandelen van de holdingvennootschap, rechtstreeks
of onrechtstreeks, door rechtspersonen met een publiekrechtelijk karakter naar
Belgisch recht worden aangehouden;
3° de gewestelijke havencommissaris met raadgevende stem kan deelnemen aan
de vergaderingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur of, in
voorkomend geval, van het toezichthoudend orgaan van de holdingvennootschap zonder dat hij lid is van dat orgaan. De gewestelijke havencommissaris
wordt ten minste zeven dagen op voorhand uitgenodigd voor alle vergaderingen
van de algemene vergadering en de raad van bestuur of, in voorkomend geval,
van het toezichthoudend orgaan van de holdingvennootschap en in kennis gesteld van het voornemen een nieuwe deelneming op te richten of aan te gaan,
of om een deelneming in een filiaal te wijzigen. Bij de uitnodiging zijn de agenda
en de stukken gevoegd. De holdingvennootschap stelt binnen twintig dagen de
gewestelijke havencommissaris op de hoogte van de beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur of, in voorkomend geval, van het
toezichthoudend orgaan;
4° de gewestelijke havencommissaris het recht heeft om met het oog op de uitvoering van zijn toezicht te allen tijde ter plaatse inzage te hebben in al de boeken,
brieven, notulen en, in het algemeen, alle documenten en geschriften van de
holdingvennootschap. Hij kan van de voorzitter van de raad van bestuur of, in
voorkomend geval, van de voorzitter van het toezichthoudend orgaan, alsook
van het management alle ophelderingen en inlichtingen vorderen die hij nodig
acht voor de uitvoering van dit toezicht.
In afwijking van artikel 646 van het Wetboek van Vennootschappen kan de holdingvennootschap alle aandelen bezitten in het Havenbedrijf Gent zonder beperking van duur en zonder hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van het
Havenbedrijf Gent.
§2. De gewestelijke havencommissaris kan in België de uitwerking opschorten van
alle beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur of, in voorkomend geval, van het toezichthoudend orgaan van de holdingvennootschap, voor
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zover hij die beslissingen strijdig acht met dit decreet, met het Havendecreet, met
de wettelijke bepalingen inzake de financiering van haveninvesteringen, met de
besluiten die genomen zijn ter uitvoering van het Havendecreet of met de overeenkomsten die vermeld worden in artikel 40 van het Havendecreet.
Om beroep aan te tekenen tegen de beslissingen, vermeld in artikel 4, §2, eerste lid, beschikt de gewestelijke havencommissaris over een termijn van acht vrije
dagen, die ingaat op de dag waarop hij van de beslissing op de hoogte werd gesteld
conform paragraaf 1, 3°.
Als de Vlaamse Regering binnen een termijn van twintig vrije dagen, die ingaat op dezelfde dag als de termijn, vermeld in het tweede lid, het besluit om de
beslissing geen uitwerking te verlenen in België, niet uitgesproken heeft, wordt
de beslissing waartegen beroep is aangetekend, definitief. De Vlaamse Regering
betekent het besluit om de beslissing geen uitwerking te verlenen in België aan de
holdingvennootschap.
§3. In dit artikel wordt verstaan onder gewestelijke havencommissaris: de gewestelijke havencommissaris, vermeld in artikel 23 van het Havendecreet.
Art. 5. Zolang de holdingvennootschap met toepassing van artikel 4 van dit decreet deelneemt in het Havenbedrijf Gent, kunnen de statuten van het Havenbedrijf
Gent, in afwijking van artikel 5, §3, eerste lid, van het Havendecreet, bepalen dat
het Havenbedrijf Gent enkel bestuurd wordt door een raad van bestuur. De statuten kunnen in dat geval ook bepalen dat, in afwijking van artikel 518, §1, eerste
lid, van het Wetboek van Vennootschappen, de raad van bestuur van de naamloze
vennootschap van publiek recht Havenbedrijf Gent uit minder dan drie leden bestaat.
Zolang de holdingvennootschap met toepassing van artikel 4 van dit decreet
deelneemt in het Havenbedrijf Gent en de raad van bestuur of, in voorkomend
geval, het toezichthoudend orgaan van die holdingvennootschap ten hoogste voor
twee derde uit leden van hetzelfde geslacht bestaat, is artikel 5, §3, vierde lid, van
het Havendecreet niet van toepassing op de raad van bestuur van het Havenbedrijf
Gent. Deze bepaling houdt op uitwerking te hebben op 1 januari 2022.
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