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DE ONDERGETEKENDEN:  

 

I. GEMEENTE TILBURG, een publieke rechtspersoon, gevestigd te Tilburg met adres Stadhuisplein 130, 5038 

TC Tilburg (‘Tilburg’); 

 

en  

 

II. ENERGIEFONDS BRABANT B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 

Tilburg met adres Goirleseweg 15, 5026 PB Tilburg (‘EFB’); 

 
en  

 

III. [GEMEENTE I], een publieke rechtspersoon, gevestigd te [•] met adres [•] (‘[Gemeente I]’); 

 

en  

 

IV. [GEMEENTE II], een publieke rechtspersoon, gevestigd te [•] met adres [•] (‘[Gemeente II]’); 

 

en  

 

V. [GEMEENTE III], een publieke rechtspersoon, gevestigd te [•] met adres [•] (‘[Gemeente III]’); 

 

 

Tilburg, EFB, [Gemeente I], [Gemeente II] en [Gemeente III] in het hiernavolgende gezamenlijk tevens aangeduid als 

de ‘Aandeelhouders’ en elk individueel als een ‘Aandeelhouder’. 

 

HET NAVOLGENDE IN OVERWEGING NEMENDE: 

 

A. Tilburg houdt alle geplaatste aandelen in het kapitaal van: 

 

[ONTWIKKELBEDRIJF] B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair 

gevestigd te [•] met adres [•], ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer [•] (de 

‘Vennootschap’). 

 

B. Het totale geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap bedraagt EUR [•] en bestaat uit [•] ([•]) aandelen 

A, genummerd [•] tot en met [•] met een nominale waarde van [•] ([•]) elk. 

 

C. De Vennootschap drijft een onderneming gericht op de ontwikkeling van zogenoemde energiehubs; projecten 

op het gebied van duurzaamheid (de ’Onderneming’). 

 

D. Partijen zijn overeengekomen dat EFB zal toetreden tot de Vennootschap door middel van uitgifte van [•] 

aandelen B in het kapitaal van de Vennootschap, en de [Gemeente I], [Gemeente II] en [Gemeente III] zullen 

toetreden tot de Vennootschap door middel van uitgifte van [•] aandelen C in het kapitaal van de Vennootschap 

(de ‘Transactie’). Bij uitgifte zal het nominale kapitaal op de uit te geven aandelen worden gestort. Daarnaast 

zijn de als aandeelhouder C toetredende gemeenten verplicht om een bedrag van EUR 27,00 per inwoner van 

de desbetreffende gemeente aan agio te storten. EFB zal bij de uitigfte van de aandelen B een bedrag ad 

EUR […] aan agio storten. De verplichtingen tot de agiostortingen worden vastgelegd in de akte tot uitgifte.  

 

E. Indien en zodra de beoogde Transactie ten uitvoer is gelegd, dan zullen de aandelen in de Vennootschap 

(de ‘Aandelen’) door de Aandeelhouders gezamenlijk worden gehouden in de volgende verhoudingen:  

 

Aandeelhouder Aantal Aandelen Soort 

Aandelen 

Genummerd Percentage 

Aandelen 
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Tilburg [•] Aandelen A [•] [•]% 

EFB [•] Aandelen B [•] [•]% 

[Gemeente I] [•] Aandelen C [•] [•]% 

[Gemeente II] [•] Aandelen C [•] [•]% 

[Gemeente III] [•] Aandelen C [•] [•]% 

 

F. De Aandeelhouders wensen, in aanvulling op hetgeen is bepaald in de wet en in de statuten van de 

Vennootschap (de ‘Statuten’), nadere afspraken te maken omtrent hun toekomstige onderlinge verhoudingen, 

de interne inrichting van de Vennootschap en het doel van de Vennootschap en Onderneming, welke 

afspraken zij wensen vast te leggen in de onderhavige aandeelhoudersovereenkomst, inclusief de 

overwegingen en bijlagen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de ‘Overeenkomst’).  

 

G. Deze Overeenkomst dient mede ter invulling van de aanvullende als ook de beperkende werking van de 

redelijkheid en billijkheid als bedoeld in artikel 2:8 van het Burgerlijk Wetboek (‘BW’). 

 

KOMEN HIERBIJ OVEREEN ALS VOLGT: 

 

1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE 

 

1.1. De met een hoofdletter weergegeven woorden en uitdrukkingen in deze Overeenkomst hebben de betekenis 

die daaraan in Bijlage 1.1 bij deze Overeenkomst is toegekend, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.  

 

1.2. Aan de titels of opschriften boven de Artikelen van deze Overeenkomst komt geen zelfstandige betekenis toe 

en deze opschriften zijn op geen enkele wijze van invloed op de inhoud, uitleg of interpretatie van de 

bepalingen van deze Overeenkomst. 

 

1.3. In deze Overeenkomst zijn verwijzingen naar wettelijke bepalingen verwijzingen naar wettelijke bepalingen 

zoals deze luiden bij het aangaan van de Overeenkomst. 

 

1.4. In deze Overeenkomst zal, indien de context dit vereist, het enkelvoud ook het meervoud omvatten en vice 

versa. 

 

1.5. Geen bepaling van deze Overeenkomst zal ten nadele van een Aandeelhouder worden uitgelegd uitsluitend 

vanwege het feit dat die Aandeelhouder verantwoordelijk was voor het opstellen van de desbetreffende 

bepaling. 

 

2. OPSCHORTENDE VOORWAARDE 

 

2.1. Deze Overeenkomst wordt uitdrukkelijk aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat de Transactie 

ten uitvoer is gelegd en EFB, [Gemeente I], [Gemeente II] en [Gemeente III] derhalve Aandelen hebben 

verworven, en de rechten en verplichtingen van de Aandeelhouders onder deze Overeenkomst zullen slechts 

ontstaan en zijn derhalve slechts afdwingbaar indien en zodra aan deze voorwaarden is voldaan. 

 

3. DOEL VAN DEZE OVEREENKOMST 

 

3.1. In deze Overeenkomst vermelde verplichtingen van een Aandeelhouder die naar hun aard bedoeld zijn om 

voort te duren na het eindigen van het bezit van Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap van die 

Aandeelhouder, zullen op de desbetreffende Aandeelhouder van toepassing blijven met inachtneming van de 

bepalingen die zijn neergelegd in de wet, de Statuten en deze Overeenkomst.  
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3.2. De Aandeelhouders zullen al hun invloed, rechten en bevoegdheden aanwenden en/of uitoefenen en alle 

noodzakelijke rechtshandelingen verrichten teneinde het doel van de samenwerking en de juiste nakoming 

van deze Overeenkomst te bewerkstelligen en, in het bijzonder, hun stemrecht in de Algemene Vergadering 

dienovereenkomstig uit te oefenen, een en ander onder voorbehoud van publiekrechtelijke verplichtingen. 

 

3.3. De Aandeelhouders komen overeen en erkennen dat alle directe en indirecte aandeelhouders van de 

Vennootschap aan deze Overeenkomst gebonden dienen te zijn en zich dienen te onthouden van handelingen 

die tot gevolg hebben dat dit uitgangspunt niet meer geldt. 

 

4. DE VENNOOTSCHAP 

 

4.1. De Aandeelhouders erkennen en bevestigen hierbij dat zij een samenwerkingsverband zijn aangegaan door 

gezamenlijk deel te nemen in het kapitaal van de Vennootschap, alsmede door hierbij nadere afspraken te 

maken omtrent de activiteiten en inrichting van de Vennootschap en de door haar gedreven Onderneming, en 

hun onderlinge verhoudingen daarbij. 

 

4.2. De Aandeelhouders zijn jegens elkaar verplicht om te handelen ter bevordering van het bereiken van de 

strategische doelstellingen van de Vennootschap en/of de Onderneming en verder redelijkerwijs alles te doen 

wat bevorderlijk is en na te laten wat niet bevorderlijk is in dat kader.  

 

5. HET BESTUUR  

 

5.1. Het statutair bestuur van de Vennootschap (het ‘Bestuur’) zal bestaan uit één statutair bestuurder, tenzij 

anders wordt besloten door de Algemene Vergadering. 

 

5.2. Het Bestuur is belast met het zelfstandig en autonoom bepalen van het beleid, beheer en bestuur van de 

Vennootschap, waarbij het Bestuur te allen tijde zijn taken en bevoegdheden als statutair bestuurder van de 

Vennootschap overeenkomstig de wet, deze Overeenkomst en het in de Statuten bepaalde zal verrichten 

respectievelijk zal uitoefenen. 

 
5.3. Het Bestuur verschaft onverwijld alle (bedrijfs)informatie die door een van de Aandeelhouders wordt 

verzocht indien dit voor deze Aandeelhouder nodig is voor zijn democratische verantwoordingsprocessen, 

en onverminderd de reguliere verantwoordings- en rapportageverplichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang 

van de Vennootschap zich daartegen verzet, in welk geval zulks schriftelijk wordt medegedeeld met een 

voldragen toelichting waarin de argumenten en de inhoud van het zwaarwichtig belang van de 

Vennootschap uiteen wordt gezet. 

 
6. RAAD VAN COMMISSARISSEN 

 

6.1. De Vennootschap heeft een raad van commissarissen (de ‘RvC’). De RvC zal bestaan uit 3 natuurlijke 

personen, tenzij anders wordt besloten door de Algemene Vergadering. 

 

6.2. De RvC is belast met het toezicht op het Bestuur.  

 
7. DE ALGEMENE VERGADERING 

 

7.1. De Aandeelhouders zullen zich inspannen te streven naar unanimiteit binnen de Algemene Vergadering. 

Mocht unanimiteit niet haalbaar zijn, dan kunnen de Aandeelhouders rechtsgeldige besluiten nemen in een 

Algemene Vergadering conform het in de Statuten bepaalde. 

 

8. TOETREDING NIEUWE AANDEELHOUDERS 

 

8.1. Partijen hebben bij het aangaan van de Overeenkomst beoogd om meerdere gemeenten binnen de provincie 

Noord-Brabant toe te laten treden tot de Vennootschap. De toetreding van nieuwe Aandeelhouders zal 
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geschieden door uitgifte van Aandelen C aan de desbetreffende gemeente. Partijen erkennen en bevestigen 

dat het aan hen toegekende aandelenkapitaal daardoor kan verwateren. 

 

8.2. In geval van toetreding van een aandeelhouder na 1 februari 2023 kunnen de Aandeelhouders bij het besluit 

tot uitgifte van de aandelen besluiten om een afwijkende prijsbepaling, te weten een prijs waarbij rekening 

wordt gehouden met i) de door de Aandeelhouders bekostigde aanloopkosten, ii) de winstpotentie van de 

Vennootschap en iii) de status van projecten binnen de Vennootschap, voor de toetredende aandeelhouder 

te hanteren.  

 

8.3. In geval van toetreding van een aandeelhouder voor 1 februari 2023 geldt het volgende. De hoogte van de 

inbreng op en het aantal uit te geven Aandelen C voor een dergelijke toetreding is afhankelijk van het aantal 

inwoners van de desbetreffende gemeente, en zal als volgt worden bepaald: 

 
Totale inbreng: EUR 27,00 x aantal inwoners van de gemeente 

 

Aantal Aandelen C: Totale inbreng / nominale waarde Aandelen C 

 

8.4. Indien de Aandeelhouders geen overeenstemming bereiken over de totale inbreng op of het aantal uit te geven 

Aandelen C, zullen de Aandeelhouders binnen 10 (tien) Werkdagen gezamenlijk een (register-)accountant 

van een onafhankelijk en gerenommeerd accountantskantoor (de ‘Bindend Adviseur’) aanwijzen. Indien de 

Aandeelhouders geen overeenstemming bereiken over de Bindend Adviseur, is ieder van hen gerechtigd om 

de voorzitter van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants te verzoeken om een Bindend Adviseur 

aan te wijzen. 

 

8.5. De Bindend Adviseur zal ten behoeve van het bepalen van de totale inbreng en het aantal uit te geven 

Aandelen C, en voor zover daarvoor van belang, de volgende zaken bij bindend advies vaststellen: 

(i) totale inbreng conform Artikel 8.2 of 8.3; en/of 

(ii) het aantal uit te geven Aandelen C conform Artikel 8.2 of 8.3. 

 

8.6. De Aandeelhouders zullen binnen tien (10) Werkdagen na aanwijzing van de Bindend Adviseur hun 

respectieve posities schriftelijk aan de Bindend Adviseur en de andere Aandeelhouder(s) voorleggen. De 

Aandeelhouders zullen voorts, indien en voor zover redelijkerwijs mogelijk is, alle informatie en assistentie 

verlenen aan de Bindend Adviseur zoals door hem verzocht ten behoeve van zijn bindend advies. Gelijktijdig 

met het aanleveren van dergelijke informatie aan de Bindend Adviseur, zullen de Aandeelhouders elkaar van 

dezelfde informatie voorzien. Indien een van de Aandeelhouders niet tijdig een schriftelijke uiteenzetting van 

zijn positie heeft verschaft of een verzoek van de Bindend Adviseur om informatie niet tijdig is ingewilligd, zal 

dat niet afdoen aan of vertraging brengen in de beslechting van het geschil door de Bindend Adviseur en zal 

de aanwezige informatie tot uitgangspunt worden genomen. 

 

8.7. De Bindend Adviseur zal de verdere procedurele regels naar eigen goeddunken vaststellen. De Bindend 

Adviseur zal de Aandeelhouders zo spoedig mogelijk, en in ieder geval niet later dan vijfenveertig (45) 

Werkdagen na zijn aanstelling, schriftelijk van zijn beslissing in kennis stellen. De beslissing van de Bindend 

Adviseur is finaal en bindend voor de Aandeelhouders en zij doen afstand van hun recht om de beslissing van 

de Bindend Adviseur te ontbinden op grond van artikel 7:905 BW.  

 
8.8. Het honorarium en de kosten voortvloeiend uit de aanwijzing van de Bindend Adviseur zullen door de 

Vennootschap worden gedragen. 

 
9. BIJZONDERE AANBIEDINGSPLICHT 

 

9.1. Niettegenstaande het elders in deze Overeenkomst bepaalde, zal, indien zich ten aanzien van één der 

Aandeelhouders één of meerdere van de navolgende bijzondere gevallen voordoet, de desbetreffende 

Aandeelhouder onmiddellijk daaraan voorafgaand geacht worden de door hem gehouden Aandelen, met 
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inachtneming van het in de Statuten hieromtrent bepaalde, te hebben aangeboden aan de andere 

Aandeelhouders in geval van:  

(i) een Aandeelhouder niet meer voldoet aan de kwaliteitseis zoals bedoeld in de Statuten; 

(ii) handelen van een Aandeelhouder in strijd met Artikel 11 (Bezwaring van Aandelen) en/of een andere 

bepaling uit deze Overeenkomst, indien en voor zover een dergelijke tekortkoming de aanbiedingsplicht 

rechtvaardigt. 

 

9.2. Zodra een Aandeelhouder en/of het Bestuur op de hoogte is van het feit dat één van de in Artikel 9.1 

omschreven gevallen zich heeft voorgedaan ten aanzien van (een van) de (overige) Aandeelhouders, dan 

zullen zij de andere Aandeelhouders en de Vennootschap daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen. 

 

9.3. Indien één van de in Artikel 9.1 omschreven gevallen zich voordoet, zullen de door de desbetreffende 

Aandeelhouder gehouden Aandelen geacht worden te zijn aangeboden aan de andere Aandeelhouders tegen 

de waarde per Aandeel gelijk aan de intrinsieke waarde. Dit aanbod kan niet worden ingetrokken.  

 

9.4. Tenzij alle Aandeelhouders uitdrukkelijk anders overeenkomen, zullen de andere Aandeelhouders, binnen 

dertig (30) dagen nadat zij overeenkomstig Artikel 9.2 in kennis zijn gesteld van het feit dat één van de in 

Artikel 9.1 gevallen zich heeft voorgedaan, de prijs vaststellen conform Artikel 9.3. Artikel 8.4 e.v. is mutatis 

mutandis van toepassing. 

 

9.5. Een Aandeelhouder die geacht wordt zijn Aandelen te hebben aangeboden op grond van het bovenstaande, 

kan zijn Aandelen behouden, indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt.  

 

10. GEOORLOOFDE AANDELENOVERDRACHTEN 

 

10.1. Het is de Aandeelhouders, indien en voor zover de wet en statuten dit toelaten, te allen tijde toegestaan om 

de door hen gehouden Aandelen over te dragen aan een rechtspersoon (a) waarin zij direct of indirect honderd 

procent (100%) van de aandelen in het kapitaal bezitten en (b) waarover zij volledige zeggenschap hebben, 

onder de voorwaarden dat (i) deze rechtspersoon toetreedt tot deze Overeenkomst en alle daaruit 

voortvloeiende rechten en verplichtingen zal aanvaarden en (ii) de overdragende Aandeelhouder naast de 

verkrijgende Aandeelhouder hoofdelijk aansprakelijk blijft voor de juiste nakoming van de verplichtingen 

voortvloeiende uit deze Overeenkomst. 

 

10.2. Indien een Aandeelhouder een voornemen tot overdracht van zijn Aandelen in overeenstemming met 

Artikel 10.1 kenbaar maakt, zal hij in overeenstemming met de Statuten deze Aandelen eerst aan de overige 

Aandeelhouders aanbieden. De overige Aandeelhouders verplichten zich reeds nu voor alsdan om het aanbod 

niet te aanvaarden en om hun volledige medewerking te verlenen aan de voorgenomen overdracht. Zij geven 

hierbij bij voorbaat een volmacht aan de Aandeelhouder die zulks kenbaar heeft gemaakt om al het 

noodzakelijke te doen en alle rechtshandelingen te verrichten teneinde de overdracht van de Aandelen in 

overeenstemming met het voorgaande te bewerkstelligen. 

 
11. BEZWARING VAN AANDELEN 

 

11.1. De Aandeelhouders verplichten zich hierbij om al het noodzakelijke en mogelijke te doen om conservatoir of 

executoriaal beslag op hun Aandelen te voorkomen dan wel, indien gelegd, te doen opheffen, waaronder 

begrepen door middel van het aanbieden van vervangende zekerheid aan de beslagleggende partij. 

 

12. FINANCIERING VAN DE VENNOOTSCHAP 

 

12.1. De Aandeelhouders streven ernaar dat – in beginsel – de Vennootschap in haar financiële behoeften zal 

voorzien uit eigen middelen. 

 

12.2. Indien eigen middelen niet toereikend blijken, komen de Aandeelhouders overeen dat aanvullende financiering 

door de Vennootschap zal worden verkregen in de vorm van vreemd vermogen of door de Aandeelhouders 
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zal worden verstrekt in de vorm van (achtergestelde) leningen, zulks tot naar evenredigheid van het alsdan 

door ieder van de Aandeelhouders gehouden aandelenbelang in de Vennootschap en op overigens gelijke 

voorwaarden. 

 
12.3. Dit Artikel verbindt de Aandeelhouders slechts ten opzichte van elkaar en jegens de Vennootschap. Enige 

derde kan zich niet op de bepalingen van dit Artikel beroepen.  

 

13. BOEKHOUDING EN RAPPORTAGE 

 

13.1. De Vennootschap zal haar dagelijkse financiële administratie en boekhouding, in overeenstemming met de 

boekhoudkundige vereisten die naar Nederlands recht en regelgeving worden voorgeschreven, nauwkeurig 

bijhouden en deze administratie zal zodanig worden ingericht dat te allen tijde een verantwoord oordeel kan 

worden gevormd omtrent haar financiële toestand. 

 

13.2. De Vennootschap verbindt zich hierbij jegens de Aandeelhouders om aan de navolgende 

rapportageverplichtingen te voldoen: 

(i) eens per kwartaal, steeds binnen één maand na het einde van het kwartaal, zal de Vennootschap aan 

de Aandeelhouders een rapportage uitbrengen, die in ieder geval zal bevatten een (a) voorlopige balans 

en winst- en verliesrekening van de Vennootschap, en (b) de door de Vennootschap verwachte nog te 

realiseren omzet voor het komende kwartaal; en 

(ii) jaarlijks, steeds binnen vijf maanden na afloop van het desbetreffende boekjaar, zal de Vennootschap 

aan de Aandeelhouders exemplaren verstrekken van (a) de concept jaarrekening van de Vennootschap 

over het daaraan voorafgaande boekjaar, (b) het jaarplan voor het komende boekjaar en (c) de 

jaarbegroting voor het komende boekjaar. 

 

14. DIVIDENDBELEID 

 

14.1. De Aandeelhouders komen gezien de opstart van de Vennootschap en haar activiteiten voor de vijf jaar na 

ondertekening van deze Overeenkomst het volgende dividendbeleid overeen: 

14.1.1. de door de Vennootschap behaalde winst wordt zolang de solvabiliteit van de Vennootschap minder 

dan 25% bedraagt in beginsel jaarlijks aan de reserves van de Vennootschap wordt toegevoegd.; 

14.1.2. zodra de solvabiliteit van de Vennootschap gelijk of meer is dan 25% kan er 50% van de jaarlijkse winst 

aan de Aandeelhouders worden uitgekeerd, 
dit alles tenzij de Algemene Vergadering anders besluit en met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:216 

BW. Het vorenstaande laat onverlet de afspraken die in het kader van de financiering van de 

Vennootschap(pen) zijn of zullen worden gemaakt. Na afloop van de hiervoor genoemde vijfjaarstermijn zullen 

de Aandeelhouders met elkaar in overleg treden om voor de daaropvolgende vijf jaar een nieuw dividendbeleid 

overeen te komen. 

 

15. GEHEIMHOUDING 

  

15.1. De Partijen en de Vennootschap zullen Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken, vermenigvuldigen of aan een 

derde openbaren, zonder de voorafgaande instemming van de andere Aandeelhouder(s).  

 

15.2. De Partijen staan ervoor in dat hun Verbonden Partijen het bepaalde in Artikel 15.1 zullen nakomen. 

 

15.3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet voor informatie en gegevens: 

(i) die van publieke bekendheid zijn, anders dan door toedoen van een van de Aandeelhouders (direct of 

indirect) in strijd met dit Artikel 15;  

(ii) die zijn of moeten worden vrijgegeven ingevolge een wettelijke verplichting of in kracht van gewijsde 

gegane dan wel uitvoerbaar bij voorraad verklaarde rechterlijke uitspraak of ingevolge een onherroepelijk 

geworden of uitvoerbaar bij voorraad verklaard arbitraal vonnis; 
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(iii) welke worden vrijgegeven aan professionele adviseurs waar nodig in verband met de uitvoering van de 

in deze Overeenkomst opgenomen afspraken, mits onder gelijkwaardige 

vertrouwelijkheidsverplichtingen;  

(iv) ten aanzien waarvan schriftelijk ontslag uit de geheimhoudingsverplichting is verleend. 

 
16. GESCHILLENREGELING 

  

16.1. In situaties waarin een patstelling in de besluitvorming binnen de Algemene Vergadering ontstaat waardoor 

geen besluit tot stand komt is sprake van een deadlock (‘Deadlock’). 

 

16.2. In geval van een Deadlock zal elk van de Aandeelhouders gerechtigd zijn een kennisgeving van Deadlock aan 

de andere Aandeelhouders per aangetekende post toe te zenden, waarna - indien de portefeuillehouders van 

de desbetreffende Aandeelhouders niet uiterlijk binnen twintig (20) Werkdagen na verzending daarvan in der 

minne overeenstemming over de oplossing van de Deadlock hebben bereikt - het geschil zal worden 

voorgelegd aan één of drie deskundigen op het gebied van de materie die tot de Deadlock heeft geleid. Deze 

deskundige(n) zullen, zo mogelijk binnen een termijn van tien (10) Werkdagen te rekenen vanaf hun 

aanstelling, Partijen bindend adviseren ten aanzien van het voorgelegde geschil, waarbij de deskundige(n) 

streven naar consensus onder de Aandeelhouders. Partijen verbinden zich nu reeds voor alsdan om in iedere 

hoedanigheid mee te werken en te besluiten in overeenstemming met het van deze deskundige(n) verkregen 

bindend advies. De deskundige(n) hebben recht op inzage van alle gegevens waarvan zij menen dat die 

relevant zijn voor de beoordeling van de voorgelegde Deadlock. Aandeelhouders en de Vennootschap 

verplichten zich deze informatie aan de deskundige(n) te verstrekken, indien en voor zover redelijkerwijs 

mogelijk is. De deskundige(n) zullen met betrekking tot de Deadlock adviseren en beslissen onder afweging 

van de belangen van de Vennootschap en alle daarbij betrokkenen, alsmede – voor zover mogelijk – in de 

geest en naar de strekking van deze Overeenkomst. De deskundige(n) zullen tevens beslissen over de kosten. 

 

17. NIEUWE AANDEELHOUDER 

 

17.1. Geen van de Aandeelhouders zal zijn Aandelen overdragen aan een derde, er zullen geen nieuwe aandelen 

in het kapitaal van de Vennootschap worden uitgegeven aan een derde, en er zullen geen rechten tot het 

nemen van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap aan een derde worden verstrekt, zonder de 

voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering, tenzij: 

(i) de derde voldoet aan de kwaliteitseis zoals genoemd in de Statuten; en 

(ii) onder de voorwaarde dat de desbetreffende derde alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze 

Overeenkomst heeft aanvaard door middel van een door alle Aandeelhouders en de desbetreffende 

derde ondertekende toetredingsovereenkomst. 

 

17.2. Het bepaalde in Artikel 17.1 zal niet gelden indien de derde alle Aandelen koopt en aanvaardt. 

 

18. DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING 

 

18.1. Deze Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en is geldig op het moment dat alle Partijen de 

Overeenkomst hebben ondertekend, althans op het moment dat de opschortende voorwaarde van Artikel 2 is 

vervuld.  

 

18.2. Deze Overeenkomst komt ten aanzien van een Aandeelhouder ten einde zodra deze Aandeelhouder geen 

Aandelen meer houdt, behoudens voor zover de bepalingen in deze Overeenkomst (ook) zien op de periode 

na beëindiging van het aandeelhouderschap, te weten de Artikelen 15 (Geheimhouding), 19 (Kennisgevingen) 

en 24 (Toepasselijk recht en bevoegde rechter). 

 
18.3. Deze Overeenkomst blijft in stand als er sprake is van een gemeentelijke herindeling. Partijen zullen dan waar 

nodig de Overeenkomst aanpassen.  

 

18.4. Deze Overeenkomst komt automatisch en met onmiddellijke ingang ten einde in de navolgende gevallen: 
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(i) indien alle Aandelen worden gehouden door één Aandeelhouder; 

(ii) bij overdracht van alle Aandelen aan een derde; 

(iii) bij faillissement van de Vennootschap; en 

(iv) bij ontbinding van de Vennootschap. 

De Overeenkomst blijft in stand wanneer een Aandeelhouder als artikel 12-gemeente wordt aangemerkt. 

 

19. KENNISGEVINGEN 

 

19.1. Kennisgevingen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Overeenkomst zullen geschieden per 

aangetekende brief, per telefax en/of e-mail, aan de volgende adressen: 

 

Gemeente Tilburg 

t.a.v. het college van burgemeester en wethouders  

Postbus 90155 

500 LH Tilburg 

[•]@tilburg.nl 

 

Energiefonds Brabant B.V. 

t.a.v. het bestuur 

Postbus 3240 

5003 DE Tilburg 

[•]@[•].nl 

 

[Gemeente I] 

t.a.v. het college van burgemeesters en wethouders 

[•] 

[•] 

[•] 

 

[Gemeente II] 

t.a.v. het college van burgemeesters en wethouders 

[•] 

[•] 

[•] 

 

[Gemeente III] 

t.a.v. het college van burgemeesters en wethouders 

[•] 

[•] 

[•] 

 

[Ontwikkelbedrijf] B.V. 

t.a.v. het bestuur 

[•] 

[•] 

[•] 

 

19.2. Ieder van de Partijen is gerechtigd gedurende de looptijd van deze Overeenkomst de andere Partijen in kennis 

te stellen van een ander adres waarnaar een kennisgeving verstuurd dient te worden. 

 

19.3. Partijen kiezen uitdrukkelijk domicilie op de in Artikel 19.1 genoemde adressen. Indien het adres van een Partij 

buiten Nederland gelegen is of indien een Partij conform Artikel 19.2 haar adres wijzigt in een adres gelegen 
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buiten Nederland, is zij tevens gehouden om een adres in Nederland aan te wijzen, waarop zij domicilie kiest 

en waar de andere Partij gerechtelijke stukken kan betekenen. 

 

19.4. De door een verzendende Partij verzonden kennisgeving heeft slechts werking tegenover de ontvangende 

Partij indien de verzendende Partij de navolgende bescheiden kan overleggen:  

(i) een bericht van ontvangst bij verzending per aangetekende brief;  

(ii) een automatisch gegenereerde bevestiging van succesvolle verzending bij verzending per fax; of 

(iii) een elektronisch bericht van succesvolle bezorging bij verzending per e-mail. 

 

20. STRIJD MET DE STATUTEN  

 

20.1. De Aandeelhouders en de Vennootschap zullen bewerkstelligen dat de Statuten, indien nodig, zodanig worden 

aangepast dat zij in overeenstemming zijn met het bepaalde in deze Overeenkomst. 

 

20.2. Ingeval van enige tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de Statuten en deze Overeenkomst zullen de 

bepalingen van deze Overeenkomst, voor zover mogelijk, prevaleren en zullen de Aandeelhouders zich jegens 

elkaar naar het bepaalde in deze Overeenkomst gedragen. 

 

20.3. Ingeval van het bepaalde in Artikel 20.2 en indien zulks mogelijk is en noodzakelijk wordt geacht door de 

Aandeelhouders, zullen de Aandeelhouders hun stemrechten en overige rechten en bevoegdheden op 

zodanige wijze uitoefenen dat een wijziging van de Statuten bewerkstelligd kan worden opdat de 

tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de Statuten en deze Overeenkomst wordt opgeheven. 

 

20.4. De Aandeelhouders zijn zich ervan bewust dat bepaalde in deze Overeenkomst vervatte regelingen in zoverre 

van de statutaire blokkeringsregeling afwijken, dat zij kunnen meebrengen dat een Aandeelhouder voor de 

door hem gehouden Aandelen in de Vennootschap een afwijkende verkoopprijs realiseert dan hij zou kunnen 

verkrijgen bij toepassing van de in de statutaire blokkeringsregeling opgenomen bepaling over bindende 

vaststelling door deskundigen van de prijs van aangeboden Aandelen. Deze afwijking wordt door de 

Aandeelhouders evenwel uitdrukkelijk in hun onderlinge contractuele verhoudingen aanvaard. Elk van de 

Aandeelhouders verbindt zich hierbij jegens de overige Aandeelhouders om op eerste verzoek van elke 

belanghebbende Aandeelhouder onverwijld alle handelingen te verrichten die noodzakelijk mochten zijn voor 

de toepassing van de bepalingen van deze Overeenkomst, waaronder in het bijzonder – en voor zover dat 

noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de bepalingen van deze Overeenkomst op de hierin omschreven wijze 

kunnen worden toegepast – het afstand doen van relevante statutaire en/of wettelijke rechten, dan wel, indien 

en voor zover afstand doen niet mogelijk is, het afzien van het doen van een beroep op deze statutaire en/of 

wettelijke rechten. 

 

21. GEEN PERSONENVENNOOTSCHAP OF AGENTUUR 

 

21.1. Deze Overeenkomst zal er niet toe leiden dat enige vennootschap onder firma of andersoortige 

personenvennootschap ontstaat door of tussen de Aandeelhouders, noch enige agentuur, en geen van de 

Aandeelhouders zal gerechtigd zijn om de overige Aandeelhouders – als agent of anderszins – te 

vertegenwoordigen of te binden jegens derden, zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de 

relevante vertegenwoordigde Aandeelhouder.  

 

22. GEEN STAATSSTEUN 

 

22.1. Partijen realiseren zich dat het verrichten van een kapitaalstorting in de Vennootschap, dan wel het op enigerlei 

andere wijze verlenen van financiële ondersteuning aan de Vennootschap kan kwalificeren als staatssteun in 

de zin van artikel 107 lid 1 van het EU-Werkingsverdrag (‘VWEU’). 
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22.2. Ieder der Partijen behoudt zijn of haar eigen verantwoordelijkheid tot naleving van deze bepalingen, en dient 

er derhalve voor zorg te dragen dat eventuele steunmaatregelen ten gunste van de Vennootschap in 

overeenstemming met het EU-staatssteunrecht worden verleend.  

 
22.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 22.2 komen Partijen hierbij overeen om eventuele steunmaatregelen ten 

gunste van de Vennootschap gecoördineerd, en in onderling overleg ten uitvoer te leggen in overeenstemming 

met het EU-staatssteunrecht. Onder het voorgaande wordt tevens verstaan het, in voorkomend geval, 

gezamenlijk aanmelden van eventuele steunmaatregelen bij de Europese Commissie ex artikel 108 lid 3 

VWEU dan wel het doen van een beroep op een van de bestaande vrijstellingsmogelijkheden op deze 

aanmeldverplichting, waaronder begrepen de Algemene Groepsvrijstellingsverordening en/of het DAEB-

Vrijstellingsbesluit.  

 

22.4. Partijen realiseren zich dat investeringen dan wel andersoortige financiële bijdragen die de Vennootschap kan 

gaan verlenen ten behoeve van de Projecten tevens kunnen kwalificeren als staatssteun in de zin van artikel 

107 lid 1 VWEU en spreken hierbij uit er telkens naar te streven dergelijke steunmaatregelen zoveel als 

mogelijk in lijn met de voorwaarden uit de Algemene Groepsvrijstellingsverordening dan wel het DAEB-

Vrijstellingsbesluit te verlenen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan zullen dergelijke steunmaatregelen 

afzonderlijk moeten worden aangemeld bij de Europese Commissie. 

 

23. SLOTBEPALINGEN 

 

23.1. Tenzij de Overeenkomst anders bepaalt, komen alle kosten die een Partij maakt in verband met de 

voorbereiding of de uitvoering van verplichtingen uit de Overeenkomst voor zijn eigen rekening. Dit met 

uitzondering van de kosten in de periode tot sluiten van deze Overeenkomst. Hierover is in bijlage 1 van de 

intentieverklaring het volgende benoemd: 

Voorafgaand aan de oprichting van het Ontwikkelbedrijf en het Klimaatfonds worden er al kosten gemaakt. 

Het gaat om twee typen kosten: 

Proceskosten: deze zijn gedekt via het goedgekeurde Plan van Aanpak REKS 2021 waarbij vanuit de regio, 

de provincie, de waterschappen en het Rijk budget is toegekend.  

Ontwikkelkosten hubs: het gaat hier om kosten voor de ontwikkeling van hubs die voorafgaand aan de 

oprichting worden gemaakt op het gebied van projectmanagement, specifieke studies en planologie. Deze 

komen ten laste van de € 17 mln. van het Ontwikkelbedrijf en kunnen na oprichting bij het Ontwikkelbedrijf in 

rekening worden gebracht. De huidige stuurgroep Ontwikkelbedrijf zal goedkeuring moeten verlenen voor 

het inbrengen van die kosten. 

 

23.2. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Overeenkomst, is het geen enkele Aandeelhouder toegestaan 

deze Overeenkomst of rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk over te dragen aan een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van alle andere 

Aandeelhouders. 

 

23.3. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Overeenkomst, doen Partijen, behalve indien sprake is van bedrog, 

afstand van hun rechten uit hoofde van de artikelen 6:265 BW tot en met 6:272 BW, artikel 6:279 lid 2 en 3 

BW, en artikel 6:228 BW om deze Overeenkomst al naar gelang het geval, volledig of gedeeltelijk te ontbinden 

of te vernietigen, of om in rechte volledige of gedeeltelijke vernietiging of ontbinding te vorderen. Daarnaast 

doen Partijen hierbij afstand van hun recht om uit hoofde van artikel 6:230 BW in rechte te vorderen dat deze 

Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt gewijzigd.  

 

23.4. Indien één van de Aandeelhouders geen actie onderneemt ingeval van niet-nakoming door één of meer van 

de overige Aandeelhouders ter zake van enige bepaling van deze Overeenkomst zal dit niet worden 

beschouwd als het doen van afstand van recht of rechtsverwerking. 

 

23.5. Wijzigingen van deze Overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts rechtsgeldig voor zover deze 

schriftelijk zijn vastgelegd in een door alle Aandeelhouders ondertekend document. 

 



d.d. 12 oktober 2022 

 

#22091086v3 

pagina 13 van 16 

23.6. Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst niet rechtsgeldig blijken te zijn, zullen de overige 

bepalingen van de Overeenkomst van kracht blijven. De Aandeelhouders zullen over de bepalingen die niet 

rechtsgeldig zijn, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel 

mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling. 

 

23.7. De Vennootschap zal deze Overeenkomst medeondertekenen ten blijke van zowel haar erkenning van en 

instemming met deze Overeenkomst als haar instemming met het bepaalde in de voor haar relevante artikelen 

van deze Overeenkomst, alsmede ten blijke van haar bereidheid om, waar noodzakelijk, medewerking te 

verlenen aan de uitvoering van de in deze Overeenkomst vervatte afspraken. 

 

23.8. Deze Overeenkomst omvat de gehele overeenkomst tussen de Aandeelhouders en alle voorgaande 

mondelinge of schriftelijke afspraken tussen de partijen betreffende het onderwerp van deze Overeenkomst, 

komen hierbij te vervallen. 

 

23.9. Deze Overeenkomst zal mogen worden ondertekend op verschillende doch identieke afschriften, ieder van 

welk een origineel zal zijn, doch alle afschriften gezamenlijk zullen één en dezelfde Overeenkomst vormen. 

 

24. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 

 

24.1. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

24.2. Met uitzondering van geschillen die ingevolge deze Overeenkomst in onderling overleg dan wel door bindend 

advies zullen worden beslecht, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze 

Overeenkomst of naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn, bij uitsluiting 

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch. 

 

 

ALDUS OVEREENGEKOMEN en ondertekend te _______________________ op __________________ 2022. 

 

GEMEENTE TILBURG 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Door: [•]   

Functie: [•] 

ENERGIEFONDS BRABANT B.V. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Door: M.C.J.J. Dragstra 

Functie: Directeur 

 

[GEMEENTE I] 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Door: [•]   

Functie: [•] 

[GEMEENTE II] 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Door: [•] 

Functie: [•] 
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[GEMEENTE III] 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Door: [•]   

Functie: [•] 

 

 

ALDUS, in verband met het bepaalde in Artikel 23.7: 

 

[ONTWIKKELBEDRIJF] B.V. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Door: [•] 

Functie: [•] 
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BIJLAGE 1.1 

DEFINITIES 

 

Aandeelhouder ieder van Tilburg, EFB, [Gemeente I], [Gemeente II] en [Gemeente III], alsmede 

iedere houder van één of meer Aandelen die te eniger tijd tot deze Overeenkomst 

toetreedt, afzonderlijk 

 

Aandeelhouders 

 

Tilburg, EFB, [Gemeente I], [Gemeente II] en [Gemeente III], alsmede iedere 

houder van één of meer Aandelen die te eniger tijd tot deze Overeenkomst 

toetreedt, gezamenlijk 

 

Aandelen 

 

aandelen in het kapitaal van de Vennootschap 

 

Aandelen A 

 

aandelen A in het kapitaal van de Vennootschap 

Aandelen B 

 

aandelen B in het kapitaal van de Vennootschap 

Aandelen C aandelen C in het kapitaal van de Vennootschap 

 

Algemene Groeps-

vrijstellingsverordening 

 

Verordening (EU) nr. 651/2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van 

de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden 

verklaard 

 

Algemene Vergadering 

 

de algemene vergadering van aandeelhouders en andere stemgerechtigden van 

de Vennootschap, zowel het orgaan als de bijeenkomst van het orgaan 

 

Artikel ieder artikel van deze Overeenkomst 

 

Bestuur 

 

het statutair bestuur van de Vennootschap 

Bijlage iedere bijlage bij deze Overeenkomst 

 

Bindend Adviseur heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Artikel 8.4 

 

BW 

 

Burgerlijk Wetboek 

DAEB-Vrijstellingsbesluit besluit van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van 

artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op 

staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan 

bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste 

ondernemingen 

 

Deadlock heeft de betekenis daaraan is toegekend in Artikel 16.1 

 

EFB 

 

Energiefonds Brabant B.V. 

[Gemeente I] 

 

[•] 

[Gemeente II] 

 

[•] 

[Gemeente III] 

 

[•] 
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Onderneming 

 

de door de Vennootschap gedreven onderneming, gericht op de ontwikkeling van 

zogenoemde energiehubs; projecten op het gebied van duurzaamheid 

 

Overeenkomst de onderhavige aandeelhoudersovereenkomst inclusief de overwegingen en 

Bijlagen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd 

 

Partij 

 

ieder van Tilburg, EFB, [Gemeente I], [Gemeente II] en [Gemeente III], afzonderlijk 

 

Partijen 

 

Tilburg, EFB, [Gemeente I], [Gemeente II] en [Gemeente III], gezamenlijk  

RvC 

 

de raad van commissarissen van de Vennootschap 

 

Statuten de statuten van de Vennootschap 

 

Tilburg 

 

Gemeente Tilburg 

Transactie de transactie, in de vorm van een uitgifte van aandelen, welke tot gevolg zal hebben 

dat EFB, [Gemeente I], [Gemeente II] en [Gemeente III] Aandelen houden 

 

Vennootschap [Ontwikkelbedrijf] B.V. 

 

Verbonden Partij met betrekking tot een persoon of vennootschap: 

(a) elke dochtermaatschappij van die persoon of vennootschap, of  

(b) elke groepsmaatschappij van die persoon of vennootschap, of  

(c) elke onderneming waarover die persoon of vennootschap overheersende 

zeggenschap kan uitoefenen, of  

(d) de echtgenoot, geregistreerd partner en/of elke bloed- of aanverwant in de 

eerste graad van die persoon, of 

(e) elke onderneming waarover de in (d) genoemde personen alleen of 

gezamenlijk overheersende zeggenschap uitoefenen 

 

Vertrouwelijke Informatie 

 

vertrouwelijke informatie betreffende (i) de Partijen en aan hen Verbonden Partijen, 

(ii) de Vennootschap en de Onderneming, alsmede (iii) deze Overeenkomst en alle 

hieruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten, akten en 

overige documentatie 

 

VWEU 

 

EU Werkingsverdrag 

 

Werkdag iedere dag (behoudens zaterdag, zondag en een in Nederland algemeen erkende 

feestdag) waarop banken in Nederland open zijn voor de gebruikelijke 

dienstverlening 

 


