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_________________________________________________________________________________ 

Kennisnemen van 

Nadere informatie met betrekking tot de financiële afwikkeling TWM zoals die ook aan de 

gemeenteraad van Tilburg is verstrekt. 

 

Inleiding 

Vorig jaar hebben we u geïnformeerd dat de jarenlange procedure over de schadeloosstelling door 

Brabant Water aan de N.V. TWM was afgerond. We hebben aangegeven dat voordat er sprake kon 

zijn van een mogelijk (slot) dividend richting aandeelhouders nog een aantal zaken afgewikkeld 

moest worden. 

 

Informatie 

Vennootschapsbelasting 

Allereerst was er een overleg met de belastingdienst over mogelijk verschuldigde 

vennootschapsbelasting; er werd in voorgaande jaren van uitgegaan dat de TWM niet 

vennootschapsbelastingplichtig was. Het overleg met de belastingdienst is meerdere keren gepland, 

maar steeds naar achteren geschoven in verband met Corona. Eind oktober staat er opnieuw 

overleg gepland. Beide partijen streven ernaar om voor het einde van het jaar overeenstemming te 

bereiken. 

 

Verstrekte leningen 

Een tweede kwestie betrof leningen die N.V. TWM aan de TWM Gronden had verstrekt. Hier geldt 

nog hetzelfde als wat we vorig jaar hebben gemeld. De inbaarheid van deze vordering hangt af van 

de mogelijkheid die TWM Gronden B.V. zal hebben om daadwerkelijk tot aflossing te komen.  

 

Vertraging 

Het afgelopen jaar zijn er twee kwesties bijgekomen die de afwikkeling van de TWM vertraagd 

hebben. 

 

Droogteschade 

De TWM is in het voorjaar aansprakelijk gesteld door ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw 

Organisatie) voor het onttrekken van grondwater tussen 1999 en de periode tot en met de 

overdracht van de activiteiten aan Brabant Water. Het is nog onduidelijk in hoeverre de TWM 

hiervoor aansprakelijk is en welk bedrag hiervoor gereserveerd moet worden. Landelijk is voor 

dergelijke onderzoeken de onafhankelijke Advies Commissie Schade Grondwater (ACSG) ingesteld. 

ACSG heeft aangegeven dat de procedure naar verwachting enkele jaren in beslag zal nemen (door 

onderzoek, ontwerpadvies, zienswijzen, definitief advies).  
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Aandelen aan toonder 

Afgelopen donderdag 7 oktober heeft de Rechtbank uitspraak gedaan in een procedure die eind 

vorig jaar door een derde partij was aangespannen tegen de TWM. Deze derde partij had een groot 

aantal aandelen aan toonder gekocht van een partij die in 2011 deze stukken had aangetroffen in 

een afgesloten kast in een voormalig kantoorpand aan de Bredaseweg. De derde partij vorderde 

van de TWM dat deze aandelen aan toonder omgewisseld moesten worden in aandelen op naam in 

het kapitaal van de TWM, onder gelijktijdige inschrijving in het aandeelhoudersregister. Toewijzing 

van deze vordering zou betekenen dat deze derde partij ook aanspraak zou kunnen maken op een 

gedeelte van het kapitaal van de TWM.  

Deze vordering is afgewezen door de rechtbank. Samengevat oordeelt de Rechtbank als volgt:  

- de aandelen zijn niet uitgegeven door de TWM en derhalve is er geen sprake van 

aandelen aan toonder;   

- de derde partij heeft niet te goeder trouw gehandeld bij het verkrijgen van de 

aandelen;  

- op basis van redelijkheid en billijkheid is het niet juist is om de vordering toe te 

wijzen.  

De derde partij heeft de mogelijkheid om binnen drie maanden in beroep te gaan tegen dit vonnis. 

 

Vervolg 

Door al deze ontwikkelingen is het voor ons op dit moment niet mogelijk een reële inschatting te 

geven van zowel het verloop als de duur van de verdere afwikkeling van het dossier TWM. Zodra er 

zich verdere ontwikkelingen voordoen, houden wij u vanzelfsprekend op de hoogte.  


