
 

 

 

 

 

 

Bijlage B  

 

Advies werkgroep Onderzoek Uittredingsmogelijkheden Twence Holding B.V. 

 

d.d. 28 september 2017 

 

 

 

 

 

Bijlagen bij dit advies gevoegd: 

1. Samenstelling werkgroep onderzoek Uittredingsmogelijkheden. 

2. Overzicht van door aandeelhouders aangedragen vragen en suggesties. 

3. Memo notaris Wesseling d.d. 9 juni 2017 inzake ‘antwoorden onderzoeksvragen’. 

4. Memo notaris Wesseling d.d. 9 juni 2017 inzake ‘Overdracht van aandelen in Twence Holding 

B.V. door individuele aandeelhouder (gemeente) en uitgifte van aandelen door Twence Holding 

B.V.’  

5. Stroomschema notaris Wesseling scenario’s ‘aanbiedende aandeelhouder’.  

6. Memo Notaris Wesseling d.d. 21 juni 2017 inzake status ‘Aandeelhoudersovereenkomst Regio 

Twente, Twence en Twentse gemeenten d.d. 12 december 2011, na vervaldatum levercontract 

met Avi-Twente B.V.’ d.d. 30 juni 2022.  

7. Presentatie KPMG 3 juli 2017 inzake Introductie en methoden waardering 

8. Presentatie KPMG 3 juli 2017 inzake ‘vergelijking waardering van een minderheidsbelang ten 

opzichte van de waardering van 100% van de aandelen van Twence. 

9. Initiële aandeelhoudersovereenkomst tussen Regio Twente, Twentse aandeelhouders en 

Twence d.d. 15 december 2011); 

10. Tweede aandeelhoudersovereenkomst tussen Twence, gemeentelijke aandeelhouders en Attero 

d.d. 15 november 2011;  

11. Afvalaanlever- en verwerkingscontract (looptijd t/m 30 juni 2022); 

12. Managementovereenkomst tussen Regio Twente en Twence b.v. juni 2001  

13. Rapport Duff& Phelps en Stek ‘Twence, onderzoek naar uittredingsmogelijkheden’  

d.d. 19 september 2017.  
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Advies werkgroep Onderzoek Uittredingsmogelijkheden 

Definitieve versie 28 september 2017 

 

 

1. Aanleiding 

Op 20 april 2017 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders een besluit genomen over 

het ‘Beslisdocument Aandeelhouderschap Stadt Münster / aandeelhoudersstrategie Twence’.  

Daarbij is met een grote meerderheid van stemmen besloten het aandeelhouderschap te 

continueren, Twence in te zetten als duurzaamheidsbevorderaar en het gewone 

aandeelhouderschap van Münster mogelijk te maken.  

Om tegemoet te komen aan de wens van een minderheid van de aandeelhouders (circa 20%) is 

besloten ook de uittredingsmogelijkheden voor de aandeelhouders Almelo, Oldenzaal en 

Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen te onderzoeken. Tubbergen heeft zich nog niet 

uitgesproken over één van de voorliggende scenario’s die op 20 april 2017 ter besluitvorming 

aan de algemene vergadering waren voorgelegd. 

Er is een stuurgroep ingesteld om de volgende vraagstukken uit te werken: 

a. Onderzoek mogelijkheden inzet Twence als duurzaamheidsbevorderaar 

b. Vervolgonderzoek en onderhandelingen aandeelhouderschap Stadt Münster 

c. Onderzoek uittredingsmogelijkheden individuele aandeelhouders 
 

Deze vraagstukken zijn door drie bestuurlijke werkgroepen uitgewerkt. 

 

In deze notitie is het advies van de werkgroep ‘Onderzoek Uittredingsmogelijkheden’ 

uitgewerkt. (zie voor samenstelling werkgroep bijlage 1) 

Tezamen met de adviezen van de andere bestuurlijke werkgroepen zal de stuurgroep een 

integraal ‘Besluitvormingsdocument’ opstellen dat ter besluitvorming wordt voorgelegd in de 

Algemene vergadering van Aandeelhouders van 14 december 2017. Dit advies wordt bij het 

besluitvormingsdocument als bijlage toegevoegd.  

 

 

2. Opdracht werkgroep Uittredingsmogelijkheden 

De werkgroep heeft een plan van aanpak opgesteld waarvan de stuurgroep met de 

onderstaande geformuleerde opdracht heeft ingestemd. 

‘Breng alle mogelijkheden van uittreding als aandeelhouder van Twence Holding B.V. in kaart, 

inclusief daaraan verbonden randvoorwaarden/condities en consequenties/vervolgstappen van 

de beëindiging van het aandeelhouderschap van Twence Holding B.V. Dit resulteert in een 

advies aan de stuurgroep waarin de (kansrijke) opties met zo mogelijk een voorkeursoptie 

worden beschreven’.  

De door de aandeelhouders voorafgaand aan het vervolgonderzoek aangedragen suggesties en 

vragen zijn betrokken bij het onderzoek van de werkgroep. Een overzicht van deze vragen is 

opgenomen in bijlage 2.  

De werkgroep heeft zich eerst over de juridische vragen laten informeren door notaris 

Wesseling van Kienhuis Hoving. De heer Groenendijk van KPMG heeft een toelichting verzorgd 

over de methodiek van de waardering van de onderneming die heeft geleid tot het 

waarderingsadvies zoals behandeld in de algemene vergadering van aandeelhouders van 20 

april 2017.  

 

De door de notaris beantwoorde vragen en de verzorgde presentaties zijn opgenomen in de 

bijlagen 3 t/m 8.  

3. Memo notaris Wesseling d.d. 9 juni 2017 inzake ‘antwoorden onderzoeksvragen’. 

4. Memo notaris Wesseling d.d. 9 juni 2017 inzake ‘Overdracht van aandelen in Twence 

Holding B.V. door individuele aandeelhouder (gemeente) en uitgifte van aandelen door 

Twence Holding B.V.’  

5. Stroomschema notaris Wesseling scenario’s ‘aanbiedende aandeelhouder’.  
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6. Memo Notaris Wesseling d.d. 21 juni 2017 inzake status ‘Aandeelhoudersovereenkomst 

Regio Twente, Twence en Twentse gemeenten d.d. 12 december 2011, na vervaldatum 

levercontract met Avi-Twente B.V.’ d.d. 30 juni 2022.  

7. Presentatie KPMG 3 juli 2017 inzake Introductie en methoden waardering 

8. Presentatie KPMG 3 juli 2017 inzake ‘vergelijking waardering van een minderheidsbelang 

ten opzichte van de waardering van 100% van de aandelen van Twence. 

 

n.b. De Statuten van Twence Holding B.V. d.d. 21 mei 2013 staan op de website van Twence. 

 

Extern advies mogelijke uittredingsscenario’s  

In opdracht van de Werkgroep Uittredingsmogelijkheden heeft adviesbureau Duff & Phelps, in 

samenwerking met Stek Advocaten, een analyse uitgevoerd over de mogelijkheden, condities 

en aandachtspunten van diverse uittredingsvarianten. Naast het beoordelen van de relevante 

juridische documenten heeft het adviesbureau ook de aandeelhouders en het bestuur van 

Twence over dit onderwerp geïnterviewd. Dit heeft geleid tot een rapport waarin een aantal 

scenario’s in kaart is gebracht.  

Hierna wordt een samenvatting gegeven van de juridische, financiële en economische 

aandachtspunten, scenario’s en de aandachtspunten bij uittreding zoals in het rapport is 

uitgewerkt.  

 

Juridische aandachtspunten  

Eerst is door de adviseurs het juridisch raamwerk beoordeeld dat voor de 

aandeelhoudersrelatie van belang is.  

Hierbij gaat het om de volgende documenten: 

1. de Statuten van Twence Holding B.V.; 

2. Initiële aandeelhoudersovereenkomst tussen Regio Twente, Twentse aandeelhouders, 

gemeente Berkelland en Twence d.d. 15 december 2011 (bijlage 9); 

3. Tweede aandeelhoudersovereenkomst tussen Twence, gemeentelijke aandeelhouders en 

Attero d.d. 15 november 2011 (bijlage 10);  

4. Afvalaanlever- en verwerkingscontract; looptijd t/m 30 juni 2022 (bijlage 11)); 
5. Managementovereenkomst tussen Regio Twente en Twence B.V. juni 2001 (bijlage 12). 

 

Aandeelhouder Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen is geen partij bij de afspraken 2 t/m 4. 

De gemeente Berkelland heeft ook afzonderlijke afspraken met Regio Twente.  

Waar dit van belang is, is dat in het rapport aangegeven. 

Hieruit zijn juridische aandachtspunten naar voren gekomen waar bij eventuele uittreding 

rekening mee gehouden moet worden. Daarbij gaat het in het bijzonder om: 

1. De kwaliteitseisen aan de aandeelhouders. 

2. Overdrachtsbeperkingen. Hierbij kan gedacht worden aan de statutaire blokkeringsregeling. 

3. Aanbiedingsplicht van aandelen indien niet meer voldaan wordt aan de kwaliteitseisen. 

4. meeverkooprecht: andere aandeelhouders hebben dit recht indien de onderneming 

bijvoorbeeld aandelen inkoopt van aandeelhouders, die willen uittreden. 

5. De leveringsovereenkomst afval: deze blijft in stand ook na uittreding. 

6. Belangen van Twence: onderneming mag niet wezenlijk door uittreding benadeeld worden. 

7. Vrijwaring Regio Twente m.b.t. de garantiestelling geldleningen Twence en de afspraken 

over de transportegalisatieregeling blijven gelden na uittreding. 

8. Aanbestedingsaspecten; na uittreding kan door de betreffende aandeelhouders geen 

gebruik meer worden gemaakt van de bestaande ‘in house’ dienstverlening. 

In alle gevallen van uittreding moet de aandeelhoudersovereenkomst tussen Regio Twente, 

gemeente Berkelland, Twentse aandeelhouders en Twence worden gewijzigd, hetgeen 

unanimiteit vergt. 

Tot slot wordt apart ingegaan op de formele goedkeuringen van de aandeelhouders en/ of 

bestuur van de onderneming die in de verschillende scenario’s nodig zijn om uittredingen 

mogelijk te maken. 
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Financiële & economische aandachtspunten 

Hierbij wordt ingegaan op de effecten van uittreding op: 

1. De onderneming: de continuïteit mag niet in gevaar komen en er moet voldoende 

financiële ruimte behouden blijven voor de financiering van de strategie. 

2. Uittredende aandeelhouders: beëindiging dividenduitkering, verkoop van een 

minderheidsbelang kan eventueel vertaald worden in een korting. 

3. Blijvende aandeelhouders: die mogen niet geraakt worden door uittreding van één van de 

aandeelhouders; bij aandeleninkoop kan het toekomstig dividend worden geraakt; 

4. Aandeelhouderswaarde en transactieprijs: in hoeverre kunnen uittreders kapitaliseren op 

de volledige aandeelhouderswaarde. 

5. Transactiestructuur: hoe kan de transactieprijs vorm worden gegeven. Inkoop door de 

onderneming kan afhankelijk worden gemaakt van verkoop van aandelen aan Münster. 

6. Leveringsovereenkomst: wat is het effect dat de uittredende aandeelhouders, vanwege het 

vervallen van de ‘in house’ dienstverlening, geen afval meer aan mogen leveren. 

7. Maatschappelijk belang: in hoeverre schaadt uittreding het maatschappelijk belang. Daarbij 

kan gedacht worden aan regionale samenwerking en werkgelegenheid. 

8. Financiële effecten van de transportkostenegalisatieregeling voor blijvende aandeelhouders 

bij uittreding een of meer aandeelhouders.  

 

Overzicht onderzochte scenario’s 

In onderstaande tabel is weergegeven welke scenario’s onderzocht zijn en of deze haalbaar 

zijn.  

 

 Scenario Haalbaar? 

1 Inkoop aandelen door Twence Holding BV Ja 

2 Rechtstreekse verkoop aan bestaande aandeelhouders via de 

aanbiedingsroute 

Ja 

3 Rechtstreekse verkoop aan bestaande aandeelhouders buiten 

de aanbiedingsroute om 

Onwaarschijnlijk 

4 Rechtstreekse verkoop aan een ander publiekrechtelijk 

lichaam  

Ja 

5 Rechtstreekse verkoop aan commerciële partij (al dan niet 

na doorlopen aanbiedingsroute) 

Valt niet onder reikwijdte 

opdracht, aangezien dit 

niet gewenst is.  

6 Verkoop afdwingen door instellen uittredingsvordering Niet wenselijk 

7 Combinatie bovenstaande scenario’s Ja, uitgewerkt bij andere 

scenario’s 

 

 

Eerste conclusies Duff & Phelps en Stek 

Er zijn diverse scenario’s die de mogelijkheid bieden om uit te treden voor de aandeelhouders 

die dat willen. Deze zijn juridisch goed uitvoerbaar maar vereisen in meer of mindere mate de 

medewerking van andere aandeelhouders en/of het bestuur van de onderneming.  

Voor Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen behoeven alleen de statutaire bepalingen 

gevolgd te worden. Voor de andere aandeelhouders gelden ook de afspraken die in 

aandeelhoudersovereenkomsten zijn vastgelegd. 

Daarnaast worden enkele alternatieve vormen van samenwerking tussen Twence en een ‘oud’-

aandeelhouder benoemd, in het geval een aandeelhouder wenst uit te treden, maar nog wel 

gebruik wil maken van de diensten van Twence. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 

de levering van afval aan Twence en voor projecten op het terrein van duurzaamheid.  

Het rapport ‘Twence, Onderzoek naar uitredingsmogelijkheden is als bijlage 13 toegevoegd. 
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3. Hoe nu verder? 

De werkgroep heeft scenario’s voor de diverse uittredingsmogelijkheden in kaart gebracht en 

heeft daarmee haar onderzoek afgerond. Op basis van deze opties kunnen de zittende 

aandeelhouders in de AVA van 14 december 2017 aangeven in hoeverre en onder welke 

omstandigheden zij bereid zijn om de verschillende scenario’s mogelijk te maken.  

Afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt, zullen nadere vervolgstappen moeten worden 

genomen door de aandeelhouders die willen uittreden.  

 

 
 

Bijlagen apart bij dit document gevoegd: 

1. Samenstelling werkgroep onderzoek Uittredingsmogelijkheden. 

2. Overzicht van door aandeelhouders aangedragen vragen en suggesties. 

3. Memo notaris Wesseling d.d. 9 juni 2017 inzake ‘antwoorden onderzoeksvragen’. 

4. Memo notaris Wesseling d.d. 9 juni 2017 inzake ‘Overdracht van aandelen in Twence 

Holding B.V. door individuele aandeelhouder (gemeente) en uitgifte van aandelen door 

Twence Holding B.V.’  

5. Stroomschema notaris Wesseling scenario’s ‘aanbiedende aandeelhouder’.  

6. Memo Notaris Wesseling d.d. 21 juni 2017 inzake status ‘Aandeelhoudersovereenkomst 

Regio Twente, Twence en Twentse gemeenten d.d. 12 december 2011, na vervaldatum 

levercontract met Avi-Twente B.V.’ d.d. 30 juni 2022.  

7. Presentatie KPMG 3 juli 2017 inzake Introductie en methoden waardering 

8. Presentatie KPMG 3 juli 2017 inzake ‘vergelijking waardering van een minderheidsbelang 

ten opzichte van de waardering van 100% van de aandelen van Twence. 

9. Initiële aandeelhoudersovereenkomst tussen Regio Twente, Twentse aandeelhouders en 

Twence d.d. 15 december 2011); 

10. Tweede aandeelhoudersovereenkomst tussen Twence, gemeentelijke aandeelhouders en 

Attero d.d. 15 november 2011;  

11. Afvalaanlever- en verwerkingscontract (looptijd t/m 30 juni 2022); 
12. Managementovereenkomst tussen Regio Twente en Twence b.v. juni 2001  

13. Rapport Duff & Phelps en Stek ‘Twence, onderzoek naar uittredingsmogelijkheden’  

d.d. 19 september 2017.  
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Bijlage B 1 

 

Samenstelling werkgroep onderzoek Uittredingsmogelijkheden Twence Holding B.V. 

 

 

Bestuurlijk: 

- Dhr. Ben Beens;   Aandeelhouder gemeente Rijssen- Holten, voorzitter 

- Mevr. Trees Vloothuis;   Aandeelhouder gemeente Oldenzaal  

- Mevr. Wilmien Haverkamp; Aandeelhouder gemeente Tubbergen 

- Dhr. Alex Langius;   Aandeelhouder gemeente Almelo 

- Dhr. Nico Spaansen  Aandeelhouder Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen 

- Rob Welten    Aandeelhouder Regio Twente 

 

Ambtelijk:  

- Dhr. Nick Lindenberg;   Aandeelhouder gemeente Almelo 

- Dhr. Jeroen ten Broeke;  Aandeelhouder gemeente Almelo 

- Dhr. Albert Lageweg;  Aandeelhouder gemeente Oldenzaal 

 

Twence:  

- Mevr. Marieke Oomen;  

- Dhr. Paul Horsthuis;   secretaris 
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