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AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST
MET GEMEENTEN REGIO TWENTE

De ondergetekenden:

1.

de heer Peter Erick Johan den Oudsten, wonende te Enschede, te dezen
handelend als voorzitter van de gemeenschappelijke regeling:
Regio Twente, kantoorhoudende 7511 JM Enschede, Nijverheidstraat 30
(handelsregister 08195873),
gemeenschappelijke regeling Regio Twente hierna te noemen: Regio Twente;

2.

de heer Johannes Theodorus Petrus Maria Rooijakkers, wonende te Dalfsen, te
dezen handelend als enig bestuurder van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid: Twence B.V., met zetel te Enschede,
kantoorhoudende 7554 RT Hengelo, Boldershoekweg 51 (handelsregister
08090697),
Twence B.V. hierna te noemen: Twence;

3. de heer/mevrouw • te dezen handelend als gevolmachtigde van:
a. de Gemeente Almelo, kantoorhoudende 7607 EK Almelo, Stadhuisplein 1
(handelsregister 08214858);
b. de Gemeente Borne,
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c. de Gemeente Dinkelland;
d. de Gemeente Enschede, kantoorhoudende 7514 AD Enschede,
Hengelosestraat 51 (handelsregister 08215195);
e. de Gemeente Hof van Twente, kantoorhoudende 74714 DK Goor, De Hofte
7 (handelsregister 08215304);
f. de Gemeente Haaksbergen
g. de Gemeente Hellendoorn, kantoorhoudende 7442 MA Hellendoorn,
Willem Alexanderstraat 7 (handelsregister 08221859);
h. de Gemeente Hengelo, kantoorhoudende 7551 EC Hengelo, Burgermeester
Jansenplein 1 (handelsregister 08218146);
i. de Gemeente Losser
j. de Gemeente Oldenzaal, kantoorhoudende 7571 CD Oldenzaal,
Ganzenmarkt 1 (handelsregister 08224234);
k. de Gemeente Rijssen-Holten
l. de Gemeente Tubbergen, kantoorhoudende 7651 CV Tubbergen,
Raadhuisplein 1 (handelsregister 08215565);
m. de Gemeente Twenterand, kantoorhoudende 7671 GS Vriezenveen,
Manitobaplein 1 (handelsregister 08215207);
n. de Gemeente Wierden,
o. de Gemeente Berkelland,
de onder a. tot en met o. genoemde gemeenten worden verder aangeduid met
“de Gemeenten”.

Van de volmachten van de Gemeenten aan de sub 4 genoemde ondertekenaar
blijkt uit een raamovereenkomst de dato •, welke raamovereenkomst is
gehecht aan een akte van depot de dato • verleden voor mr. B.F. Wesseling,
notaris te Enschede

overwegen:
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a.

de Gemeenten zijn een gemeenschappelijke regeling tot onderlinge
samenwerking aangegaan waarvan het openbaar lichaam Regio Twente een
rechtsgevolg is. De Gemeenten zijn via Regio Twente met Avi Twente (een
groepsmaatschappij van Twence) een overeenkomst aangegaan (tot één juli
tweeduizendtweeëntwintig) voor de verwerking van huishoudelijk afval. De
Gemeenten zijn via de gemeenschappelijke regeling betrokken bij de
garantstelling voor financieringen die aan Twence zijn verstrekt; de
Gemeenten en Twence zijn betrokken bij een zogenoemde transport kosten
egalisatieregeling;

b.

de regioraad van Regio Twente heeft op veertien oktober tweeduizendnegen
het strategisch plan herziening aandeelhouderschap Twence (hierna ook te
noemen: het strategisch plan) vastgesteld;

c.

de Gemeenten aanvaarden het strategisch plan als basis voor hun onderlinge
samenwerking en rechtsverhouding jegens elkaar, Regio Twente en Twence.
De overdracht van aandelen door Regio Twente aan de Gemeenten en de
aanvaarding van de aandelen in Twence door de Gemeenten is een
consequentie van het strategisch plan;

d.

ter uitvoering van het strategisch plan zijn partijen een zogenaamde
raamovereenkomst aangegaan welke hen verplicht tot een levering
respectievelijk aanvaarding van aandelen in Twence en het aangaan van deze
overeenkomst;

e.

Regio Twente heeft heden aandelen in het kapitaal van Twence uitgekeerd en
geleverd aan de Gemeenten. Het totale kapitaal van Regio Twente is verdeeld
als volgt: Regio Twente en Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen zijn
houder van bijzondere aandelen voortvloeiende uit de Agenda van Twente;

f.

akte van levering aandelen kent ondermeer navolgende bepaling:
“De verplichtingen die ieder van de Gemeenten heeft uit hoofde van de in de
raamovereenkomst overigens genoemde documenten worden geacht met de
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bereidheid van Regio Twente aandelen in Twence over te dragen samen te
hangen. Voor het geval één van de Gemeenten verplichtingen als opgenomen
in de Aandeelhoudersovereenkomst, naar het oordeel van Regio Twente, niet
of niet in voldoende mate is nagekomen, is die Aandeelhouder, op daartoe
strekkend verzoek, gehouden de door hem bij deze akte verkregen aandelen
zonder tegenprestatie, terug overdragen aan Regio Twente. Dit recht van
Regio Twente eindigt per tijdstip van de intrekking van de tijdelijkwinstdelende-preferente aandelen”.

komen partijen als volgt overeen:

Artikel 1.
1.

Agenda van Twente.

In afwijking van hetgeen in het strategisch plan is opgenomen zal de
financiering van de Agenda van Twente op een wijze plaatsvinden, welke
verankerd is in de statuten van Twence.
In de toekomst komt een gedeelte van de uitkeerbare winst tot maximaal
€ 66.422.464,= ten gunste van de zogenoemde “tijdelijk-winstdelendepreferente aandelen”, ook genoemd: t.w.p. aandelen. Regio Twente blijft
houder van 819 t.w.p. aandelen aan welke aandelen een preferentie is
gekoppeld dat tot een maximale uitkering voor Regio Twente via de
voorliggende jaren van € 64.000.000,= kan leiden een en ander zoals nader
verwoord in de statuten van Twence, waarbij het streven bestaat de uitkering
op de t.w.p. aandelen in beginsel jaarlijks te doen. De jaarlijkse uitkering op
de t.w.p. aandelen is gebonden aan een maximum als hiervoor genoemd en is
afhankelijk van:
- het resultaat;
- de solvabiliteitsverhoudingen,
zoals nader in de statuten van Twence vastgelegd.
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Partijen achten voormelde statutaire regeling een juiste en toereikende regeling
die is overeengekomen in plaats van hetgeen uit het strategisch plan volgt.
Partijen nemen daarbij in aanmerking dat de primaire dividendvergoeding ad
€ 2.500.000,= zoals opgenomen in het strategisch plan een feitelijke optelsom
is van de zogenoemde borgtochtvergoeding die aan de Gemeenten ( en
Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen) wordt uitgekeerd en een bedrag als
dividend zoals in de statuten thans tot uitdrukking is gebracht.

2.

Regio Twente stemt ermee in dat de grondslag voor de uitkering afhankelijk is
van de solvabiliteit van Twence welke afhankelijk is van de jaarrekening van
Twence in het bijzonder het balanstotaal.

Artikel 2.
1.

Dividendbeleid.

Partijen onderscheiden in het kader van de wijze waarop zij in de algemene
vergadering van aandeelhouders van Twence hun stemrecht met betrekking tot
winstuitkering zullen uitoefenen 2 periodes, te weten
periode I:

dit is de gehele periode gedurende welke de t.w.p. aandelen
tot uitkering is gerechtigd;

periode II:
2.

de periode die na periode I aanvangt.

Gedurende periode I zullen partijen bij deze overeenkomst hun stemrecht in de
algemene vergadering van aandeelhouders van Twence zodanig uitoefenen dat
de uitkeerbare winst van Twence, voor zover statutair geen
uitkeringsaanspraken bestaan (ten aanzien van):
-

de cumulatief preferente aandelen;

-

de gewone aandelen van de vaste bedragen die de statuten
vermeldt);

-

de t.w.p. aandelen,

volledig zal worden gereserveerd.
Gedurende periode I zullen partijen bij deze overeenkomst hun stemrecht in de
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algemene vergadering van aandeelhouders van Twence uitoefenen ten aanzien
van de uitkeringen op t.w.p. aandelen, indien de solvabiliteit kleiner dan 28%
en groter dan 25% van het balanstotaal is, dat Twence redelijkerwijs over
voldoende vermogen voor haar bedrijfsvoering kan beschikken, rekening
houdend met het door de algemene vergadering van aandeelhouders van
Twence goedgekeurde begroting en investeringsplan en de overigens aan
Twence ter beschikking staande financieringsbronnen.

3.

In het laatste jaar van periode I vindt overleg plaats tussen partijen over het
tarieven- en dividendbeleid ten aanzien van periode II; partijen kunnen dit
schriftelijk vastleggen.

4.

Partijen realiseren zich dat het burgerlijk wetboek ten aanzien van de besloten
vennootschap kan worden gewijzigd en, zoals het thans laat aanzien,
uitkeringen mede onderworpen zullen zijn aan het bestuur van een
vennootschap met het oog op de continuïteit van de vennootschap. Zodra deze
wetgeving vaststaat zullen partijen in nader overleg treden met betrekking tot
de gewijzigde situatie en zullen partijen een regeling treffen die zoveel
mogelijk aansluit bij de bestaande. Die regeling naar het zich laat inzien,
houden een omzetting van de rechtsvorm van Twence van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap
op een tijdstip dat die gewijzigde wetgeving intreedt.

Artikel 3.
1.

Bestaande Garantstellingen.

Onlosmakelijk met de verkrijging door de Gemeenten van aandelen in het
kapitaal van Twence verbonden is het in economische zin overnemen door de
Gemeenten van de verplichtingen die op Regio Twente rusten uit hoofde van
de garanties verstrekt aan bankinstellingen die nader zijn opgenomen in een
overzicht dat als bijlage • bij deze aandeelhoudersovereenkomst is gevoegd.
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Uit dit overzicht blijkt dat de mate waarin ieder van de Gemeenten de
garantstelling voor zijn rekening moet nemen, gerelateerd is aan het
inwoneraantal per 1 januari 2001.
2.

De overname van de verplichtingen in economische zin houdt in dat de
Gemeenten Regio Twente uitdrukkelijk vrijwaren voor de borgtocht/garantie
verplichtingen jegens bankinstellingen zoals deze in bijlage • zijn opgenomen
en vergoeden aan Regio Twente of op eerste verzoek van Regio Twente aan
die banken hetgeen Regio Twente uit dien hoofde aan hoofdsommen, renten
en kosten of anderszins moet voldoen. De vrijwaring strekt zich uit tot de
kosten die Regio Twente moet maken ter bewaking, beperking of uitvoering
van haar verplichtingen waaronder die begrepen van procedures,
rechtsgeleerde raadsman of anderszins en welke zij volgens haar administratie
heeft voldaan. De administratie van Regio Twente biedt voor de omvang van
de vrijwaring door de Gemeenten volledig bewijs, behoudens het recht
tegenbewijs te leveren.

3.

Regio Twente zal onverminderd voormelde vrijwaring bevoegd zijn naar
eigen inzichten regeling met bankinstelling te treffen,
vaststellingsovereenkomst aan te gaan en kwijting te verlenen mits het
algemeen bestuur van Regio Twente aan die regelingen en dergelijke zijn
goedkeuring heeft verleend.

4.

De verplichting van elk van de Gemeenten individueel jegens Regio Twente is
gerelateerd aan de inwonersaantallen per de referentiedatum zoals nader
voorzien in de bijlage • bij deze overeenkomst.

5.

Regio Twente kan (onder verwijzing naar pagina 3 van het strategisch plan) in
het kader van de vrijwaring, voor het geval zij betalingen moet verrichten, de
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Gemeenten verzoeken, conform de verdeelsleutel waarnaar in lid 4. wordt
verwezen betalingen aan haar, bij wege van voorschot, te verrichten.
6.

De verplichtingen die op ieder van de Gemeenten rust, vervallen niet door
aandelenoverdracht; een eventuele overname van verplichtingen uit hoofde
van vrijwaring door een ander, ontslaat de betrokken gemeente niet van haar
verplichtingen jegens Regio Twente, tenzij Regio Twente daarmee instemt.
Deze instemming zal Regio Twente verlenen indien een andere Nederlandse
gemeente de verplichtingen tot vrijwaring onvoorwaardelijk op zich neemt.

7.

In verband met de overname in economische zin van de garantie/borgtochtverplichting komt de vergoeding die Twence in het kader van die
garantie-/borgtochtverplichting periodiek voldoet groot circa € 1.700.000,=
vermeerderd met het bedrag van het zogenoemde primaire dividend als
voorzien in de statuten van Twence (€ 798.000,=) ten gunste van de houders
van gewone aandelen, met ingang van een januari tweeduizendelf ten gunste
van de Gemeenten, naar rato van de verdeelsleutel als opgenomen in lid 4..
Twence zal in dat kader de totaalsom van de dividendvergoeding en de
borgtochtvergoeding tezamen – in totaal – conform de in lid 4. bedoelde
verdeelsleutel aan de Gemeenten voldoen. Het hiervoor bepaalde geldt van de
periode tot en met •. Nadien komt de vergoeding wegens dividend toe aan de
aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen.

8.

Voor het geval sprake is van een overgang van de verplichtingen als bedoeld
in lid 6 zal ook de aanspraak op de garantie-/borgtochtvergoeding overgaan op
degene op wie de vrijwaringplicht rust.

Voor het geval de vergoeding die Twence in verband met de borgtocht ten
gunste van de borgen (de Gemeenten en Vuilverwerkingsbedrijf NoordGroningen) voldoet wordt gewijzigd, zullen partijen het daartoe leiden dat de

9
statuten van Twence zodanig worden gewijzigd dat het totaal van de
vergoeding wegens borgtocht en het primair dividend tezamen € 2.498.000,=
blijft belopen waarbij partijen overigens gehouden zijn tot een zodanige
verdeling van dit dividend gedurende de periode tot en met • dat de ontvangst
van ieder van de Gemeenten is gerelateerd aan de verdeelsleutel die volgt uit
het bepaalde in lid 4.. Na • komt aan ieder van de Gemeenten toe een bedrag
aan dividend als overeenstemt met diens aandelenbelang. De Gemeenten
realiseren zich dat op grond van civielrechtelijke uitgangspunten een
dividenduitkering slechts mogelijk is indien de statuten en wet uitkering van
dividend mogelijk doet zijn.

Artikel 4.

Toekomstige Garanties

Geen van de Gemeenten kan worden verplicht garanties af te geven of zekerheden
te verstrekken in het kader van financieringen aan te trekken door Twence en/of de
daarmee verbonden ondernemingen.

Voor het geval Twence financieringen aangaat is dit mogelijk op basis van
garantstelling van de Gemeenten na daartoe strekkend unaniem besluit of na
besluitvorming door een aantal van hen. Zouden de Gemeenten unaniem besluiten
tot garantstelling voor Twence en/of met Twence verbonden ondernemingen, dan
zal het uitgangspunt zijn dat de verplichtingen van de Gemeenten worden
gerelateerd aan het inwoneraantal en kan door verwijzing naar deze overeenkomst
het bepaalde in artikel 3 van deze overeenkomst van overeenkomstige toepassing
worden verklaard.

Artikel 5.

Transportkosten egalisatieregeling

In het kader van de verplichting van iedere gemeente om in gevolge het bepaalde
in de Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente alle huishoudelijke afvalstoffen
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aan Regio Twente ter verwerking bij Twence aan te bieden, hebben partijen een
zogenaamde Transportkosten-egalisatieregeling ingesteld.
Op 8 maart 2007 hebben de portefeuillehouders afval van de aan Regio Twente
deelnemende gemeenten het door Arcadis opgestelde rapport “herijking
transportkostenegalisatieregeling Regio Twente” vastgesteld. Hierin zijn
objectieve criteria geformuleerd voor de verevening van transportkosten tussen de
gemeenten. De inhoud van deze Transportkosten-egalisatieregeling is afgedrukt op
bijlage •, die aan deze overeenkomst is gehecht.
Partijen stellen vast dat de afspraken met betrekking tot de Transportkostenegalisatieregeling in de genoemde bijlage correct is weergegeven en dat de regeling
zelf ook na verwerving door de gemeenten van aandelen Twence onverkort
toepassing behoudt, zodat partijen daaraan gebonden blijven tenzij partijen
overeenkomen deze regeling te herzien.

Artikel 6.

Huishoudelijk afval

Overeenkomstig het Strategisch Plan, en ter uitvoering van reeds bestaande
verplichtingen, continueren de Gemeenten de feitelijke levering van afvalstoffen
van 220.000 ton per jaar , naar rato van hun inwoneraantal, aan Twence en/of een
met Twence verbonden groepsmaatschappij. De Gemeenten hebben kennis
genomen van de bestaande regelingen en zullen deze eerbiedigen en nakomen als
zelfstandige verbintenis.

Artikel 7.

Bijzondere waarderingsregel

1. Voor het geval een partij bij deze overeenkomst gehouden is aandelen in
Twence aan te bieden op grond van het niet meer voldoen aan de statutaire
kwaliteitseis, geldt dat de waarde van de alsdan aangeboden aandelen zal
worden bepaald op basis van de laagste van beide na te noemen normen:
-

de waarde in het economisch verkeer;
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-

de nominale waarde.

2. Voor het geval een partij bij deze overeenkomst overigens aandelen in het
kapitaal van Twence vrijwillig aanbiedt, geldt tot en met 30 juni 2022 dat deze
aandelen kunnen worden gekocht door ieder van de overige partijen bij deze
overeenkomst op basis van de norm die uit de statuten van Twence voortvloeit.
Voor het geval evenwel een Gemeente aandelen heeft overgedragen in een
periode van 24 maanden voorafgaande aan het tijdstip waarop die Gemeente
overige aandelen dient aan te bieden op de grond genoemd in lid 1 of op de
grond genoemd in lid 1 zou moeten aanbieden indien die Gemeente nog
aandeelhouder zou zijn, vergoedt deze Gemeente op daartoe strekkend verzoek
van Twence aan Twence een bedrag gelijk aan het verschil tussen de netto
verkoopopbrengst van de verkochte aandelen en de nominale waarde daarvan.
Het bepaalde in vorige volzin vervalt bij verkoop door een Gemeente na 30
juni 2022.

Artikel 8.
1.

Meeverkoopplicht/recht

Voor het geval Gemeenten die tezamen houder zijn van 67% van de gewone
aandelen in Twence (hierna aan te duiden met: vervreemders) overeenkomen
dat zij alle aandelen in Twence wensen te vervreemden aan een derde partij
(hierna aan te duiden met: geïnteresseerde), is ieder van de partijen bij deze
overeenkomst gehouden (op daartoe strekkend verzoek van de vervreemders
gezamenlijk):
-

zijn medewerking te verlenen aan de beoogde overdracht door
Vervreemders aan de geïnteresseerde en medewerking te verlenen
aan een daartoe nodige statutenwijziging van Twence;

-

op daartoe strekkend verzoek eveneens zijn aandelen in Twence aan
de geïnteresseerde over te dragen op basis van een prijs die voor alle
Gemeenten gelijk is,
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onder de voorwaarden dat:
-

de transportegalisatieregeling zoals deze is overeengekomen op
redelijke grondslag door de geïnteresseerde wordt gecontinueerd;

-

de geïnteresseerde de continuïteit van de onderneming van Twence
voldoende kan waarborgen zodat Twence en groepsmaatschappij
ook na overgang de verplichtingen die op hen rusten richting
Gemeenten redelijkerwijs kan nakomen;

-

gestelde garanties/borgtochten die ten behoeve van financiers van
Twence zijn opgesteld worden teruggeven en eventuele leningen
van Gemeenten aan Twence worden afgelost;

-

betaling (van de koopsom) in geld plaats heeft;

-

verkoopvoorwaarden voor alle Gemeenten gelijkwaardig zijn;

-

geen schending optreedt ten aanzien van de afspraak met Attero (of
rechtsopvolgers).

2.

Voor het geval de koopsom voor de t.w.p. aandelen onvoldoende is voor de
uitvoering van de Agenda van Twente behoeft de verkoop de instemming van
Regio Twente. Hiervan is sprake indien de koopsom van de t.w.p. aandelen
lager is dan de contante waarde van de nog te ontvangen bedragen op de t.w.p.
aandelen tot beloop van het maximum. De contante waarde wordt bepaald op
een jaarlijks gelijkmatige uitkering van € 8.000.000,= op de t.w.p. aandelen
aan Twence en een contantmakingsfactor uitgaande van het rendement op
staatsobligaties met een resterende looptijd gelijk aan de duur van de nog niet
uitgekeerde bedragen. Voormeld bedrag wordt dienovereenkomstig
(neerwaarts) gecorrigeerd voor het geval op de t.w.p. aandelen jaarlijks meer
dan € 8.000.000,= is uitgekeerd.

3.

Geen van de aandeelhouders in Twence zal overgaan tot verkoop of
vervreemding van aandelen in het kapitaal van Twence indien ten gevolge van
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die verkoop de onderneming van Twence in wezenlijk opzicht wordt
benadeeld.

4.

Indien een aandeelhouder van Twence aandelen in het kapitaal van Twence
wenst over te dragen, zal deze (onverminderd de statutaire blokkeringsregeling
en hetgeen in deze overeenkomst is bepaald) de overige partijen bij deze
overeenkomst desverlangd redelijkerwijs in staat stellen – op basis van een
zelfde koers en voorwaarden – ( een evenredig deel van hun) aandelen in het
kapitaal van Twence over te dragen aan die gegadigde. Het hiervoor bepaalde
ziet in het bijzonder op de situatie als opgenomen in lid 1: aandeelhouders
willen hun gehele belang in Twence overdragen, doch is daartoe niet beperkt.

Artikel 9.

Berkelland

Regio Twente erkent ter zake de uitkeringen die op de t.w.p. aandelen worden
ontvangen alsmede eventuele verkoopopbrengsten dan wel
(liquidatie)opbrengsten dat 1,74558% van die opbrengsten ten gunste van de
gemeente Berkelland komt en door Regio Twente aan de gemeente Berkelland
wordt voldaan door betaling binnen dertig dagen na ontvangst van hetgeen op
t.w.p. aandelen door Regio Twente is ontvangen.

Artikel 10.

Volmacht

Ieder van partijen draagt ervoor zorg dat aan:
-

een onder zijn gezag staande ambtenaar, en/of;

-

een bestuurder (burgermeester/wethouder) van zijn gemeente;

-

een advocaat, notaris of kandidaat-notaris,

voldoende schriftelijke volmacht wordt verleend teneinde in
aandeelhoudersvergaderingen van Twence het stemrecht uit te oefenen. Deze
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volmacht wordt verstrekt overeenkomstig de model-schriftelijke volmacht die
hierbij wordt gevoegd.

Artikel 11.

Vruchtgebruik

Partijen onthouden zich van het overdragen van hun aandelen in Twence in
economisch opzicht en onthouden zich van het verkrijgen van een recht van
vruchtgebruik op aandelen.

Aldus getekend.
de dato: _____________

de dato: _____________

_____________________

____________________

Twence B.V.

Regio Twente B.V.

(J.Th.P.M. Rooijkkers)

(P.E.J. den Oudsten)

de dato: ______________

de dato: ______________

__________________________
Namens alle in de overeenkomst
genoemde gemeenten
( •)
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