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Partijen: 

1. GEMEENTE AALSMEER, een publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd te 
Aalsmeer, kantoorhoudende Drie Kolommenplein 1, 1431 LA Aalsmeer, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
dossiernummer 34362237, hierna te noemen: "Aalsmeer"; 

2. GEMEENTE HAARLEMMERMEER, een publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd 
te Hoofddorp, kantoorhoudende Raadhuisplein 1, 2132 TZ Hoofddorp, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
dossiernummer 34366641; 
hierna te noemen: "Haarlemmermeer"; 

3. GEMEENTE NOORDWIJKERHOUT, een publiekrechtelijk rechtspersoon, 
gevestigd te Noordwijkerhout, kantoorhoudende Herenweg 4, 2211 CC 
Noordwijkerhout, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder dossiernummer 50486349; 
hierna te noemen: "Noordwijkerhout"; 

4. GEMEENTE HEEMSTEDE, een publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd te 
Heemstede, kantoorhoudende Raadhuisplein 1, 2101 HA Heemstede, ingeschreven 
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 
34381346; 
hierna te noemen: "Heemstede"; 

5. GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE, een publiekrechtelijk 
rechtspersoon, gevestigd te Halfweg, kantoorhoudende Haarlemmerstraatweg 51, 
1165 MJ Halfweg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder dossiernummer 34359301; 
hierna te noemen: "Haarlemmerliede en Spaarnwoude"; 

6. GEMEENTE DIEMEN, een publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd te Diemen, 
kantoorhoudende DJ . den Hartoglaan 1, 1111 ZB Diemen, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34374815; 
hierna te noemen: "Diemen"; 

7. GEMEENTE BLOEMENDAAL, een publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd te 
Bloemendaal, kantoorhoudende Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ Overveen, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
dossiernummer 34359304; 
hierna te noemen: "Bloemendaal"; 

8. GEMEENTE LISSE, een publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd te Lisse, 
kantoorhoudende Heereweg 254, 2161 BS Lisse, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27370966; 
hierna te noemen: "Lisse"; 

9. GEMEENTE HILLEGOM, een publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd te 
Hillegom, kantoorhoudende Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom, ingeschreven in 
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 
27363838; 

hierna te noemen: "Hillegom"; 

Overwegingen: 
1. Partijen werken sedert enige tijd bij de uitoefening van hun publieke taak met elkaar 

samen op - onder meer - het gebied van afvalinzameling en afvalverwerking 
alsmede op het gebied van het beheer van de openbare ruimte; 
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2. Op zeventien januari negentienhonderdzevenennegentig is De Meerlanden N.V., een 
naamloze vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te 
Rijsenhout, kantoorhoudende Aarbergerweg 41, 1435 CA Rijsenhout, ingeschreven 
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 
34098938 (de "Vennootschap"), van welke Vennootschap Partijen thans gezamenlijk 
de enige houders zijn van alle aandelen in het geplaatst kapitaal van de 
Vennootschap en welke vennootschap volgens haar statuten primair het navolgende 
ten doel doel heeft: 

"het ten behoeve van publiekrechtelijke rechtspersonen in de regio werkzaam 
te zijn op het gebied van de inzameling, verwerking en recycling van 
afvalstoffen alsmede op het gebied van de straatreiniging en de 
gladheidsbestrijding en, in het algemeen, het verrichten van diensten die 
voorzien in de behartiging van een openbaar belang, alles in de ruimste zin 
van het woord"; 

3. Partijen hebben ter bevordering van de samenwerking zoals hiervoor bedoeld de 
bereidheid jegens elkaar en de Vennootschap uitgesproken, de samenwerking 
desgewenst te verbreden middels een mogelijke toetreding van (uitsluitend) 
publiekrechtelijke rechtspersonen als samenwerkingspartner(s) en aandeelhouder(s) 
tot het kapitaal van de Vennootschap; 

4. Behalve een samenwerking met betrekking tot de uitoefening van de publieke taken 
van de betrokken gemeenten, zijn deze gemeenten tevens een samenwerking 
overeengekomen ten aanzien van een aantal van hun private activiteiten, waarbij 
deze activiteiten nadrukkelijke worden gescheiden van de publieke taken van de 
betrokken gemeenten en waarbij - anders dan bij de uitoefening van de publieke 
taken van de betrokken gemeenten - ten aanzien van de private activiteiten van de 
betrokken gemeenten desgewenst samengewerkt kan worden met private partijen; 

5. In verband met het vorenstaande én vanwege het advies van het bestuur en de raad 
van commissarissen van de Vennootschap om de aanbestedingsrechtelijke positie 
van de Vennootschap en de met haar verbonden (dochter) ondernemingen te 
waarborgen en waar nodig te versterken, hebben Partijen besloten tot 
herstructurering van de Vennootschap en de met haar verbonden vennootschappen 
en ondernemingen, in verband waarmee - middels de oprichting van @ (NEWCO 
Privaat B.V) per @ en de inbreng van de private deelnemingen van de 
Vennootschap in @ (Newco Privaat B.V.) - een vennootschappelijke scheiding 
hebben aangebracht tussen de private activiteiten (en de zeggenschap daarover) 
van de Vennootschap respectievelijk de met haar verbonden ondernemingen en de 
publieke taken en activiteiten (en de zeggenschap daarover) van de Vennootschap 
en haar publiek georiënteerde ondernemingen, waarbij de statuten van de 
betreffende vennootschappen zodanig zijn ingericht dat enerzijds de mogelijkheid is 
gecreëerd voor marktpartijen om desgewenst (in de toekomst) te participeren in de 
private activiteiten van de Vennootschap respectievelijk haar privaat georiënteerde 
deelnemingen zonder op enigerlei wijze betrokkenheid of zeggenschap te hebben in 
respectievelijk over de publieke taken/activiteiten van de Vennootschap 
respectievelijk haar publiek georiënteerde deelnemingen en anderzijds de 
mogelijkheid is gecreëerd dat nieuwe publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen 
participeren in de publieke activiteiten van de Vennootschap respectievelijk haar 
publiek georiënteerde deelnemingen zonder op enigerlei wijze betrokkenheid of 
zeggenschap te hebben in respectievelijk over de private activiteiten van de 
Vennootschap respectievelijk haar privaat georiënteerde deelnemingen; 

6. Partijen hebben overeenstemming bereikt middels over de specifieke voorwaarden 
waarop zij participeren in het Geplaatste Kapitaal van de Vennootschap en hun 
verhouding als Aandeelhouders, naast hetgeen en zoals ten dele ter zake is bepaald 
in de statuten van de Vennootschap; 
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7. Met de ondertekening van de Overeenkomst komen de thans tussen de 
Aandeelhouders bestaande aandeelhoudersovereenkomst inzake hun participatie in 
de Vennootschap én de in die overeenkomst vervatte afspraken tussen Partijen te 
vervallen, waaronder ook begrepen de vrijwaring voor alle mogelijke aanspraken 
wegens vervuiling zoals bedoeld in artikel 7 van de thans bestaande 
aandeelhoudersovereenkomst (Verwerving onroerende zaken); 

8. Partijen wensen de onder 6 genoemde overeenstemming als volgt schriftelijk vast te 
leggen. 
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Partijen zijn het volgende overeengekomen: 

1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE 

1.1 Definities 

1.1.1 Behoudens voor zover uit de context anders blijkt, zijn de woorden en 
uitdrukkingen die in deze Overeenkomst met een hoofdletter zijn geschreven 
gedefinieerde woorden en uitdrukkingen, die de daaraan hieronder toegekende 
betekenis hebben: 

Aandeelhouder een houder van aandelen in het kapitaal van de 
Vennootschap 

Aandelen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, en 
ieder individueel aandeel een "Aandeel"; 

AVA de algemene vergadering van aandeelhouders van 
de Vennootschap; 

Bestuur het bestuur van de Vennootschap; 
Bestuurder een lid van het Bestuur 
Bijzondere Besluiten zoals gedefinieerd in Artikel 3.4.; 
Budget het budget als bedoeld in Artikel 6.1.1; 

Dochtervennootschappen De Privaat- en Publiek georiënteerde deelnemingen 
van de Vennootschap 

Directiereglement het reglement dat geldt ten aanzien van de directie 
van de Vennootschap als bedoeld in Artikel 3.2.1.; 

Gemeenten De gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, 
Noordwijkerhout, Heemstede, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, Diemen, Bloemendaal, Lisse en 
Hillegom 

Geplaatst Kapitaal het geplaatste kapitaal van de Vennootschap; 
@ Newco Privaat B.V. De 100 % deelneming van de Vennootschap met 

behulp waarvan de private activiteiten van de aan de 
Vennootschap verbonden ondernemingen worden 
gestructureerd 

Notaris Mr H.L.J. Kamps, notaris gevestigd te Leiden en 
verbonden aan TeekensKarstens advocaten 
notarissen 

Overeenkomst deze aandeelhoudersovereenkomst; 
Private Deelnemingen @ Newco Privaat B.V., J.J.M. Heemskerk B.V., De 

Meerlanden Bedrijfsafval B.V., De Meerlanden Flex 
B.V. 

Partijen de partijen bij deze Overeenkomst; 
Publieke Deelnemingen De Meerlanden Compostering B.V., De Meerlanden 

Afvalverzamellng en Reiniging B.V - alsmede haar 
deelneming Kringloopbedrijf De Meerlanden B.V -
en De Meerlanden Infrabeheer B.V. 

RvC De raad van commissarissen van de Vennootschap 
Statuten de thans vigerende statuten van de Vennootschap; 

1.2 Algemene bepalingen en interpretatie 

1.2.1 Tenzij deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt, geldt bij de interpretatie 
van deze Overeenkomst het volgende: 
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a. een venwijzing in deze Overeenkomst naar een "Overweging", "Bijlage" of 
een "Artikel", geldt als verwijzing naar een overweging, een bijlage of een 
artikel bij of van deze Overeenkomst; 

b. de Overwegingen en Bijlagen zijn onverbrekelijk verbonden met, en maken 
deel uit van, deze Overeenkomst. Een verwijzing naar deze Overeenkomst 
omvat derhalve tevens een verwijzing naar deze Overwegingen en Bijlagen; 

c. verwijzingen naar een Nederlands juridisch begrip omvatten mede, indien 
van toepassing, het begrip dat in relevante andere jurisdicties het meeste 
overeenkomt met het Nederlandse begrip; 

d. de woorden "daaronder begrepen" en woorden van gelijke strekking 
betekenen "daaronder begrepen doch niet beperkt tot"; 

e. een verwijzing naar een persoon geldt als een venwijzing naar een natuurlijk 
persoon, een personenvennootschap of een rechtspersoon; en 

f. het enkelvoud wordt geacht mede te omvatten het meervoud en vice versa 
en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten 
een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa. 

2. INRICHTING, AANDELENKAPITAAL EN FINANCIERING VAN DE 
VENNOOTSCHAP 

2.1 Statuten 

2.1.1 De Statuten zijn vastgesteld bij akte van integrale statutenwijziging op @ verleden 
voor de Notaris, welke aangehecht zijn als Bijlage 1. 

2.1.2 De Statuten zijn sedertdien nimmer gewijzigd. 

2.1.3 Indien een bepaling uit deze Overeenkomst afwijkt van de Statuten, prevaleert 
voor zover rechtens toegestaan de bepaling uit deze Overeenkomst. Indien de wet 
een bepaling uit deze Overeenkomst niet of niet geheel toestaat zullen Partijen al 
datgene doen dat redelijkerwijs mogelijk is om te bewerkstelligen dat zoveel 
mogelijk hetzelfde resultaat wordt bereikt als zou zijn bereikt als de wet de 
bepalingen uit deze Overeenkomst wel geheel zou hebben toegestaan. 

2.1.4 Indien en voor zover de Statuten niet in lijn zijn met het bepaalde in deze 
Overeenkomst op grond van bestaande regelgeving, verbinden Partijen zich 
jegens elkaar de Statuten in lijn te brengen met het bepaalde in deze 
Overeenkomst indien en zodra dergelijke regelgeving wordt gewijzigd zodanig dat 
de betreffende bepalingen ook statutair zijn toegestaan. 

2.2 Aandelenkapitaal 

2.2.1 Onmiddellijk voorafgaand aan de datum van deze Overeenkomst bedraagt het 
Geplaatst Kapitaal acht miljoen vierhonderdveertigduizend 
eenhonderdzesentwintig euro (€ 8.440.126,00) verdeeld in 
eenhonderddrieëntachtigduizend vierhonderdeenentachtig (183.481) gewone 
aandelen, elk nominaal groot zesenveertig euro (€ 46,00). 
Het Geplaatst Kapitaal wordt gehouden door: 

Gemeente Aalsmeer voor zeventienduizend negentien (17.019) gewone 
aandelen, genummerd 1 tot en met 17.018 en 183.475, elk nominaal groot 
zesenveertig euro (€ 46,00); 

Gemeente Haarlemmermeer voor tweeënnegentigduizend vijfhonderdvijftig 
(92.550) gewone aandelen, genummerd 83.476 tot en met 176.024 en 
183.476, elk nominaal groot zesenveertig euro (€ 46,00); 
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Gemeente Noordwijkerhout voor tweeduizend vierhonderdzevenenveertig 
(2.447) gewone aandelen, genummerd 20.000 tot en met 22.446, elk 
nominaal groot zesenveertig euro (€ 46,00); 

Gemeente Heemstede voor vierentwintigduizend vijfhonderdtachtig (24.580) 
gewone aandelen, genummerd 57.477 tot en met 82.055 en 183.477, elk 
nominaal groot zesenveertig euro (€ 46,00); 

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude voor vierduizend 
zeshonderdnegenenzeventig (4.679) gewone aandelen, genummerd 27.979 
tot en met 32.656 en 183.478, elk nominaal groot zesenveertig euro 
(€46,00); 

Gemeente Diemen voor twintigduizend vierhonderdzevenentwintig (20.427) 
gewone aandelen, genummerd 33.478 tot en met 53.903 en 183.479, elk 
nominaal groot zesenveertig euro (€ 46,00); 

Gemeente Bloemendaal voor vierduizend achthonderdtwintig (4.820) 
gewone aandelen, genummerd 22.880 tot en met 27.698 en 183.480, elk 
nominaal groot zesenveertig euro (€ 46,00); 

Gemeente Lisse voor achtduizend negenhonderd één en vijftig (8.951) 
gewone aandelen, genummerd 18.910 tot en met 18.949, 22.720 tot en met 
22.879; 27.699 tot en met 27.978, 33.178 tot en met 33.477, 56.177 tot en 
met 57.476, 82.056 tot en met 83.475, 178.025 tot en met 183.474 en 
183.481, elk nominaal groot zesenveertig euro (€ 46,00); 

Gemeente Hillegom voor achtduizend acht (8.008) gewone aandelen, 
genummerd 17.019 tot en met 18.909, 18.950 tot en met 19.999, 22.447 tot 
en met 22.719, 32.657 tot en met 33.177, 53.904 tot en met 56.176 en 
176.025 tot en met 178.024, elk nominaal groot zesenveertig euro (€ 46,00). 

2.3 Uitgifte 
2.3.1. Indien en voor zover de AVA besluit om financiering te doen plaatsvinden door 

middel van de uitgifte van Aandelen, danwel ingeval van toetreding van een 
nieuwe aandeelhouder middels uitgifte van nieuwe Aandelen, zal de waardering 
van de door de Vennootschap uit te geven Aandelen geschieden tegen de 
intrinsieke waarde van alle Aandelen per de datum van uitgifte respectievelijk 
toetreding (de "Waardering"), vast te stellen door de accountant van de 
Vennootschap volgens de voor de Vennootschap bestendig gebruikelijke 
waarderingsmethode, tenzij de Aandeelhouders en het Bestuur in onderling 
overleg besluiten tot een andere vaststelling van de waarde van de uit te geven 
Aandelen. 

2.4 Financiering 

2.4.1 Het is de uitgesproken bedoeling van Partijen dat de activiteiten van de 
Vennootschap en haar Dochtervennootschappen zoveel mogelijk zullen 
worden gefinancierd met bankkredieten, doch de AVA kan besluiten - bij 
voorbeeld in geval dat additionele bancaire financiering niet, niet tijdig of niet 
op marktconforme voorwaarden zal kunnen worden verkregen - dat verdere 
financiering zal plaatsvinden door middel van de uitgifte van Aandelen en/of 
andere financieringsinstrumenten. 

2.4.2 Geen der Aandeelhouders is overigens gehouden om, hetzij door middel van 
het verstrekken van leningen, hetzij door middel van het nemen van aandelen, 
hetzij anderszins bij te dragen in de verdere financiering van de Vennootschap 
en/of haar Dochtervennootschappen. 
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2.4.3 Indien en voor zover toelaatbaar volgens de Statuten én onder de 
kredietdocumentatie waarbij de Vennootschap en/of de 
Dochtervennootschappen partij zijn, kan de AVA besluiten tot het doen van 
dividenduitkeringen dan wel uitkeringen ten laste van het vermogen van de 
Vennootschap. 

3. BESTUUR 

3.1 Benoeming en beloning 

3.1.1 De AVA stelt het aantal Bestuurders vast. 

3.1.2 Op de datum van deze Overeenkomst bestaat het bestuur van de Vennootschap 
en van de Dochtervennootschappen uitsluitend uit de heer Gerrit Jacobus de 
Jong, geboren te Rotterdam op 29 oktober 1952. 

3.1.3 Een bestuurder van de Vennootschap wordt benoemd, geschorst en ontslagen 
door de AVA. Een dergelijk besluit kan uitsluitend genomen worden met 2/3e 

meerderheid in een vergadering waarin het gehele Geplaatst en gestort Kapitaal 
aanwezig of vertegenwoordigd is. 

3.1.4 De beloning en de overige voorwaarden met betrekking tot de werkzaamheid 
van ieder der Bestuurders worden vastgesteld door de RvC, met inachtneming van 
het door de AvA geformuleerde beleid op basis van art 17.9 van de statuten van De 
Meerlanden Holding N.V. 

3.1.5 Bestuurders van de Vennootschap zullen hun werkzaamheden ten behoeve van 
de Vennootschap verrichten op basis van een arbeidsovereenkomst. 

3.2 Directiereglement 

3.2.1 De AVA kan besluiten een directiereglement (het "Directiereglement") vast te 
stellen. De AVA heeft voorts de bevoegdheid een vastgesteld Directiereglement te 
wijzigen, in te trekken of al dan niet tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten 
toepassing te verklaren. 

3.2.2 Het Bestuur bestuurt en vertegenwoordigt de Vennootschap in overeenstemming 
met het daaromtrent in de Statuten bepaalde en, indien er een Directiereglement 
is vastgesteld, eveneens in overeenstemming met het bepaalde in het 
Directiereglement. 

3.3 Verklaring nieuwe Bestuurder 

3.3.1 Alvorens iemand Bestuurder kan worden dient hij/zij een verklaring te 
ondertekenen waarin hij/zij verklaart (i) dat hij/zij kennis heeft genomen van het 
bepaalde in deze Overeenkomst en het eventueel van toepassing zijnde 
Directiereglement en (ii) dat hij/zij zich strikt aan de met betrekking tot het Bestuur 
en de Bestuurders gestelde regels zal houden. 

3.4 Bijzondere besluiten 

3.4.1 Het Bestuur behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de AVA 
respectievelijk de RvC voor de in Bijlage 2 en Bijlage 3 genoemde besluiten 
("Bijzondere Besluiten"), tenzij het besluiten betreft strekkende tot uitvoering van in 
het Budget vermelde voornemens en de gevolgen van deze besluiten de in het 
Budget vastgestelde normen niet te boven gaan. 

3.4.2 Partijen komen overeen dat behoudens indien en voor zover de wet dwingend 
anders voorschrijft, de in deze Overeenkomst opgenomen procedures met 
betrekking tot goedkeuring van besluiten van het Bestuur eveneens van 
toepassing zullen zijn op besluiten van haar Dochtervennootschappen. Dit houdt 
in dat, indien een besluit van het Bestuur onderworpen is aan de goedkeuring van 
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de AVA en/of de RvC, een dergelijk besluit van het bestuur van één van de 
Dochtervennootschappen van de Vennootschap eveneens goedkeuring behoeft 
van dat orgaan van de Vennootschap wiens goedkeuring in het gegeven geval 
benodigd zou zijn geweest indien het een besluit van het Bestuur zou hebben 
betroffen. 

4. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 

4.1 Bevoegdheden 

4.1.1 De AVA zal steeds al die bevoegdheden hebben die haar volgens de wet kunnen 
worden toegekend. De AVA kan besluiten een deel van haar bevoegdheden te 
delegeren aan een ander orgaan van de Vennootschap. De AVA kan een 
dergelijke delegatie steeds geheel of gedeeltelijk en eventueel met inachtneming 
van een termijn ongedaan maken. 

4.1.2 De AVA kan slechts besluiten met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 
22 tot en met 26 van de Statuten. 

4.1.3 Overeenkomstig het bepaalde in de wet dienen leden van de RvC uitgenodigd te 
worden voor algemene vergaderingen van de Vennootschap en hebben daarin een 
raadgevende stem. 

5. RAAD VAN COMMISSARISSEN 

5.1 Samenstelling en benoeming 

5.1.1 De RvC zal worden samengesteld en benoemd op de wijze zoals omschreven in 
artikel 20 van de Statuten. 

6. BUDGET EN INFORMATIEVOORZIENING 

6.1 Budget 

6.1.1 De Vennootschap zal steeds uiterlijk één (1) maand voor het einde van ieder 
boekjaar een budget ten behoeve van de tot haar vermogen behorende 
ondernemingen voor het volgende boekjaar (hierna gezamenlijk te noemen het 
"Budget") ter goedkeuring aan de AVA en de RvC voorleggen. Het Budget zal een 
overzicht van de voorgenomen investeringen en verwachte ontwikkelingen van de 
markt en de tot haar vermogen behorende ondernemingen bevatten, een 
gebudgetteerde balans en winst- en verliesrekening, een cash flow prognose en 
die onderdelen waar de AVA in dit kader het Bestuur om heeft verzocht. Het 
Budget zal, indien daartoe aanleiding bestaat, tussentijds gewijzigd kunnen 
worden, mits na voorafgaande goedkeuring van de AVA en de RvC. 

6.2 Informatievoorziening 

6.2.1 Het Bestuur zal: 

a. eens per 6 maanden, steeds binnen 60 werkdagen voor het einde van het 
betreffende halfjaar, aan de Aandeelhouders een kort directieverslag en een 
(van een voldoende toelichting voorziene) geconsolideerde balans, een 
resultatenoverzicht en een cash flow overzicht van de Vennootschap per 
ultimo van dat kwartaal doen toekomen; 

b. jaarlijks, steeds binnen de in artikel 28 van de Statuten genoemde termijn 
aan de Aandeelhouders exemplaren verstrekken van de jaarrekening en het 
jaarverslag over het daaraan voorafgaande boekjaar; 

c. steeds voldoen aan redelijke verzoeken van een Aandeelhouder om 
bepaalde informatie over de Vennootschap en haar deelnemingen te 
ontvangen. 
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6.2.2. Het Bestuur draagt steeds zorg voor een inzichtelijke en transparante rapportage 
met betrekking tot de resultaten van de verschillende bedrijfsonderdelen 
respectievelijk taakgebieden van de Vennootschap en haar 
Dochtervennootschappen en zal tijdig ten behoeve van de aandeelhouders een 
prognose afgeven van toekomstige resultaten. 
Bij het inrichten van de rapportages zullen in ieder geval de werkzaamheden de 
afvalinzameling en afvalverwerking betreffende, de werkzaamheden de vergister 
betreffende én de werkzaamheden de openbare ruimte betreffende, van elkaar 
worden onderscheiden. 

7. OVERDRACHT VAN AANDELEN; ALGEMENE BEPALINGEN 

7.1 Overdracht 

7.1.1 Tenzij deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt, zal geen van de 
Aandeelhouders direct of indirect de door haar gehouden Aandelen - al dan niet in 
economische zin - verkopen, leveren of anderszins overdragen of vervreemden of 
zich daartoe verplichten behoudens indien en voor zover: 

a. de partij aan wie de Aandelen worden verkocht, geleverd of overgedragen 
per de datum van de overdracht (i) zal toetreden tot deze Overeenkomst 
door middel van het tekenen van een toetredingsovereenkomst en deze partij 
derhalve als Partij gebonden zal zijn aan alle voorwaarden en bepalingen 
van deze Overeenkomst en (ii) deze partij zal bevestigen dat hij alle 
verplichtingen van de overdragende Aandeelhouder of Aandeelhouders zal 
overnemen en voldoen als zijn eigen verplichtingen; 

b. de overdracht overigens in overeenstemming is met de bepalingen van deze 
Overeenkomst en, voor zover hiervan niet in deze Overeenkomst 
rechtsgeldig is afgeweken, de wet en de Statuten. 

7.1.2 Aandelen kunnen slechts worden overgedragen aan een partij die voldoet aan de 
vereisten zoals gesteld in artikel 4.2 van de Statuten. 

7.1.3 De Aandeelhouders zijn overeengekomen dat het aandeelhouderschap in het 
kapitaal van de Vennootschap respectievelijk de Publiekrechtelijke Deelnemingen 
in beginsel open staat voor iedere partij die voldoet aan de kwaliteitseisen zoals 
opgenomen in artikel 4 lid 2 van de Statuten en die heeft verklaard toe te willen 
treden tot de Overeenkomst en daarmee de doelstellingen en grondslagen van de 
Overeenkomst te onderschrijven. Het aandeelhouderschap is derhalve a priori niet 
beperkt tot de huidige kring van Aandeelhouders. Aan de toetreding van nieuwe 
Aandeelhouders kunnen -naast het bepaalde in de Overeenkomst - door de 
Vennootschap én de Aandeelhouders nadere voorwaarden worden verbonden. 

7.1.4 De Aandeelhouders zijn overeengekomen dat het aandeelhouderschap in het 
kapitaal van de Private Deelnemingen in beginsel open staat voor iedere partij die 
heeft verklaard de doelstellingen en grondslagen van de Private Deelnemingen te 
onderschrijven. Het aandeelhouderschap in die deelnemingen is derhalve a priori 
niet beperkt tot de Vennootschap. 

7.2. Negatieve pandverklaring 

7.2.1 Geen van de Aandeelhouders zal de door haar direct of indirect gehouden 
Aandelen met een pandrecht, vruchtgebruik of ander beperkt recht bezwaren 
zonder voorafgaande goedkeuring van de overige Aandeelhouders. 
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7.3. Optierecht 

7.3.1 Geen van de Aandeelhouders zal aan een derde een optierecht verlenen op de 
door haar direct of indirect gehouden Aandelen zonder voorafgaande goedkeuring 
van de overige Aandeelhouders. 

7.4. Uitoefening aandeelhoudersrechten en change of control 

7.4.1. Voor de toepassing van de Overeenkomst en de Statuten wordt onder overdracht 
van Aandelen mede begrepen het aangaan van overeenkomsten strekkende tot 
vervreemding, het vestigen van beperkte rechten of het aangaan van daartoe 
strekkende rechtshandelingen, alsmede het uitgeven van aandelen en toekennen 
van rechten strekkende tot het verkrijgen van Aandelen en voorts fusie. 

7.4.2 Gedurende het aandeelhouderschap in de Vennootschap zal iedere 
Aandeelhouder met de Vennootschap in onderling overleg vaststellen welke 
natuurlijk persoon de betreffende Aandeelhouder bij de uitoefening van haar 
aandeelhoudersrechten zal vertegenwoordigen, waarbij de intentie dient te zijn dat 
de aldus aangewezen vertegenwoordiger als zodanig voor een langere periode 
wordt aangewezen. 

7.4.3. Gedurende het aandeelhouderschap in de Vennootschap zal een Aandeelhouder, 
behoudens schriftelijke toestemming van de andere Aandeelhouders, ter zake van 
de aan de betreffende Aandelen verbonden stemrechten geen 
stemovereenkomsten met derden aangaan, geen volmacht tot het uitoefenen van 
het stemrecht op die Aandelen aan derden verlenen noch op enige andere wijze 
dat stemrecht door een ander doen uitoefenen. 

7.4.4 Van het verbod in Artikel 7.4.3 is uitgezonderd het verlenen van volmacht aan een 
andere Aandeelhouder die Partij is. 

8. AANBIEDINGSPLICHT OVERIGE GEVALLEN. 

8.1 Meeverkooprecht 

8.1.1 Indien Aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende meer dan dan twee/derde 
van het Geplaatst Kapitaal van de Vennootschap (Aanbiedende Aandeelhouders), 
na uitvoering te hebben gegeven aan het bepaalde in Artikel 7 en aan het 
bepaalde van de in de Statuten opgenomen blokkeringsregeling, bevoegd zijn en 
de mogelijkheid hebben de door hen gehouden Aandelen of deel daarvan aan een 
derde te verkopen en over te dragen, zullen deze Aanbiedende Aandeelhouders 
de overige Aandeelhouders hiervan op de hoogte stellen, met een specificatie van 
het aantal Aandelen dat zij van plan zijn te verkopen, de naam van de beoogde 
koper en de voorwaarden van de overdracht. 

8.1.2 Elke overige Aandeelhouder die een gelijk gedeelte van zijn Aandelen wenst over 
te dragen tegen dezelfde voorwaarden als die voor de Aanbiedende 
Aandeelhouders gelden, is hiertoe bevoegd en zal hiervan de Aanbiedende 
Aandeelhouders binnen vijftien werkdagen na de ontvangst van de kennisgeving 
schriftelijk op de hoogte brengen. 

8.1.3 De Aanbiedende Aandeelhouders zullen hun Aandelen slechts dan overdragen 
wanneer (i) zij niet later dan vijftien werkdagen voor de overdracht de overige 
Aandeelhouders in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 8.1.1 op de 
hoogte hebben gebracht; (ii) zij ervoor zorgen dat de overige Aandeelhouders (die 
in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 8.1.2 hebben aangegeven dat zij 
dat wensen) een pro rata gedeelte van hun Aandelen aan de desbetreffende 
derde kunnen vervreemden tegen gelijke voorwaarden; en (iii) aan het bepaalde in 
Artikel 7 is voldaan. 
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9. BETALING VAN AANGEBODEN AANDELEN EN KOOPSOM 

9.1 Betaling 

9.1.1 Indien één of meer Aandeelhouders Aandelen overneemt/nemen van een 
Aandeelhouder nadat deze ingevolge Artikel 7 of 8 van de Overeenkomst zijn 
aangeboden, zal de koopsom in beginsel worden voldaan bij juridische levering 
van de Aandelen, tenzij partijen een uitgestelde betaling overeen komen. 
De koopsom zal alsdan in beginsel vastgesteld dienen te worden op de wijze 
zoals omschreven in artikel 11 van de Statuten en met inachtneming van de 
Waardering zoals omschreven in artikel 2.3. van de Overeenkomst, tenzij alle 
betrokkenen instemmen met een andere wijze van vaststellling van de koopsom. 

9.2 Koopsom 

9.2.1 Ingeval van overdacht van Aandelen dient de deskundige zoals bedoeld in artikel 
11 van de Statuten de koopsom pro rata de waarde van de over te dragen 
Aandelen te bepalen met inachtneming van de Waardering zoals omschreven in 
artikel 2.3. van de Overeenkomst. 

10. BIJZONDERE VERPLICHTINGEN AANDEELHOUDERS 
10.1 Non-concurrentie en vergunningen 

10.1.1. Een Aandeelhouder waarmee een dienstverleningsovereenkomst (DVO) is 
gesloten is verplicht gedurende de looptijd van de DVO, dan wel in geval van 
meerdere DVO's, gedurende de looptijd van die DVO waar de onderstaande 
werkzaamheden betrekking op hebben: 

zich direct noch indirect bezig te houden met de door de vennootschap 
danwel haar Publieke Deelnemingen op het terrein afvalverwerking en 
reiniging (in de meest ruime zin) conform haar/hun statutaire doelstellingen 
uitgeoefende activiteiten; 

slechts aan de vennootschap danwel haar PubliekeDeelnemingen, binnen 
het bereik van haar/hun mogelijkheden, toe te staan het in de betreffende 
gemeente geproduceerde afval op kosten van de betreffende gemeente in te 
zamelen en af te voeren; 

zich in te spannen om aan en ten behoeve van de Vennootschap danwel 
haar Publieke Deelnemingen op de kortst mogelijke termijn al die 
vergunningen te verlenen strekkende tot het gebruik van eigendommen 
toebehorende aan de betreffende gemeente dan wel de eigendom van 
anderen, welke een openbare bestemming hebben en waarvoor de 
betreffende gemeente op grond van enig publiekrechtelijk voorschrift een 
gelijke vergunning dient te verlenen, dan wel iedere andere vergunning welke 
op grond van enig publiekrechtelijk voorschrift is vereist voor de uitoefening 
van de activiteiten van de Vennootschap danwel haar Publieke 
Deelnemingen. 

10.2 Publieke taakopdrachten 

10.2.1 De Vennootschap respectievelijk de Publieke Deelnemingen zijn verplicht de 
opdrachten welke door de Gemeenten worden verstrekt uit te voeren onder 
gegeven de rechtsverhoudingen redelijke voorwaarden. In verband hiermee wordt 
er door Partijen en de Gemeenten een kader gesteld voor de door de Publieke 
Deelnemingen te leveren prestaties en de daarbij behorende tarieven. Deze 
voorwaarden en afspraken zijn vastgelegd in de tussen de Vennootschap en de 
Gemeenten bestaande DVO's. 

10.3 Territoriale reikwijdte 
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10.3.1 De territoriale reikwijdte van de activiteiten van de Vennootschap respectievelijk 
de Publieke Deelnemingen is in hoofdzaak beperkt tot de territoriale reikwijdte van 
de Gemeenten. 

10.4 Verbod op Private Deelnemingen in de Vennootschap en haar Publieke 
Deelnemingen 

10.4.1 De Aandeelhouders respectievelijk de Vennootschap zullen op geen enkele wijze 
instemmen met een participatie op welke wijze dan ook van (semi) private 
instellingen in de Vennootschap of de Publieke Deelnemingen. 

11. DUUR EN BEËINDIGING 

11.1. Deze Overeenkomst is voor bepaalde tijd aangegaan, namelijk tot het moment dat 
alle Aandelen door één Aandeelhouder worden gehouden. 

11.2 Behoudens het bepaalde in artikel 11.3. van deze Overeenkomst, heeft de 
Vennootschap noch enige Aandeelhouder het recht de Overeenkomst tussentijds 
op te zeggen. 

11.3. Iedere Aandeelhouder heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen met 
onmiddellijke ingang, indien de Vennootschap in faillissement komt te verkeren. 

11.4. De artikelen 12 en 13 van de Overeenkomst duren (voor de eventueel in die 
artikelen aangegeven periode) voort na het eindigen van de Overeenkomst. 

12. DIVERSEN 

12.1 Geheimhouding 

12.1.1 Behoudens voor zover wettelijk vereist, zullen Partijen geen enkele informatie 
welke betrekking heeft op een (mogelijk) vertrouwelijk of geheim aspect van de 
onderneming van de Vennootschap direct of indirect publiceren, vrijgeven of 
anderszins voor derden toegankelijk maken, dan wel, ongeacht of deze informatie 
vertrouwelijk dan wel geheim is, enige informatie met betrekking tot personen of 
instanties die met de Vennootschap zaken doen of hebben gedaan direct of 
indirect gebruiken, publiceren, vrijgeven of anderszins voor derden toegankelijk 
maken. 

12.2 Openbare mededelingen 

12.2.1 Behoudens voor zover vereist op grond van een wettelijke bepaling of andere 
reglementen, in welk geval de betrokken Partij zich verplicht met de andere 
Partijen vooraf te overleggen, zal een Partij geen informatie verstrekken aan 
derden of enige openbare mededeling doen dan wel anderszins informatie 
verstrekken met betrekking tot deze Overeenkomst zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de andere Partijen bij deze Overeenkomst. 

12.3 Gehele overeenkomst 

12.3.1 Deze Overeenkomst bevat de gehele overeenstemming tussen Partijen met 
betrekking tot de hierin geregelde onderwerpen. Tenzij uitdrukkelijk anders 
vermeld in deze Overeenkomst vervangt zij iedere vroegere schriftelijke en/of 
mondelinge overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot die onderwerpen. 
Wijzigingen en/of aanvullingen van deze Overeenkomst kunnen alleen 
rechtsgeldig worden gemaakt wanneer zij schriftelijk tussen Partijen zijn 
vastgelegd. 

12.4 Overdracht 

12.4.1 Geen van de Partijen zal haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze 
Overeenkomst overdragen aan een derde zonder toestemming van de andere 



-15-

Partijen welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden of 
vertraagd. 

12.5. Conversiebepaling 

12.5.1 Indien enige bepaling in deze Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te 
zijn, dan zullen de overige bepalingen worden uitgelegd alsof de ongeldige of niet 
afdwingbare bepaling niet zou zijn opgenomen; de ongeldige of niet afdwingbare 
bepaling zal worden geacht te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare 
bepaling die de bedoeling van Partijen met de betreffende bepaling zo dicht 
mogelijk benadert. 

12.6 Kosten 

12.6.1 Behoudens indien en voor zover expliciet anders bepaald in deze Overeenkomst, 
worden de kosten verband houdende met de totstandkoming en uitvoering van 
deze Overeenkomst en de hieraan gerelateerde transacties gedragen door de 
Vennootschap. 

12.7 Afstand 

12.7.1 Van het doen van afstand van het recht om nakoming van enige verplichting die 
voortvloeit uit deze Overeenkomst te vorderen, zal eerst sprake zijn indien dit 
uitdrukkelijk in een ondertekend schriftelijk document is vastgelegd. Een afstand 
van recht terzake van een schending van het bepaalde in deze Overeenkomst 
geldt niet als een afstand terzake van een opvolgende schending van deze 
Overeenkomst. 

12.8 Vernietiging en ontbinding 

12.8.1 Partijen doen afstand van hun recht om deze Overeenkomst te (doen) vernietigen 
en of te (doen) ontbinden. 

13 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM 
13.1.1 Op deze Overeenkomst en de overeenkomsten die ter uitvoering van deze 

Overeenkomst worden gesloten is Nederlands recht van toepassing. 

13.1.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige 
Overeenkomst, vanwelke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen 
geschillen die slechts door een van de partijen als zodanig wordt beschouwd, 
zullen in eerste aanleg exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter te 
Amsterdam. Voordat partijen hiertoe overgaan proberen zij eerst met elkaar tot 
een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. Partijen kunnen er 
daarbij gezamenlijk voor kiezen om voor de oplossing van het geschil een MfN-
registermediator in te schakelen. 

13.1.2 De Artikelen 13.1.1 en 13.1.2. gelden mede voor geschillen die ontstaan in 
verband met overeenkomsten die met de Overeenkomst samenhangen, voor 
zover de desbetreffende overeenkomst niet uitdrukkelijk anders bepaalt. 

Aldus overeengekomen en in @voud ondertekend te @ op @ 
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Bijlage 2 

Bestuursbesluiten welke goedkeuring behoeven van de Raad van Commissarissen 

a. uitgifte en verkrijging van Aandelen in en schuldbrieven ten laste van de 
Vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap 
of vennootschap onder firma waarvan de Vennootschap volledig aansprakelijke 
vennoten is; 

b. medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van Aandelen; 

c. het aanvragen van toelating van de onder a. bedoelde schuldbrieven en de onder 
b bedoelde certificaten tot de handel op een gereglementeerde markt of een 
multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel 
toezicht of een met een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit 
vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is van de Europese Unie dan 
wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating; 

d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of 
een Afhankelijke Maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan 
wel als volledig aansprakelijke vennoten in een commanditaire vennootschap of 
vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende 
betekenis is voor de Vennootschap; 

e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste één vierde van het 
bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met 
toelichting van de Vennootschap, door haar of een Afhankelijke Maatschappij in het 
kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of 
verminderen van zulk een deelneming; 

f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het 
geplaatste kapitaal met de reserves van de Vennootschap volgens haar balans met 
toelichting vereisen; 

g. een voorstel tot wijziging van de statuten; 

h. een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap; 

i. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling; 

j . beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers 
van de Vennootschap of van een Afhankelijke Maatschappij tegelijkertijd of binnen 
een kort tijdsbestek; 



-17-

k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal 
werknemers van de Vennootschap of van een Afhankelijke Maatschappij; 

I. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal. 
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Bijlage 3 

Bestuursbesluiten welke goedkeuring behoeven van de Algemene 
Vergadering én van de Raad van Commissarissen: 

a. verkrijgen, bezwaren, vervreemden, huren en verhuren van onroerende zaken en 
van andere registergoederen; 

b. aangaan van overeenkomsten van geldleningen ten laste van de vennootschap, 
met uitzondering van het opnemen van gelden, waardoor de vennootschap bij een 
door de directie, onder goedkeuring van de algemene vergadering, aangewezen 
bankier debet komt te staan tot een bedrag, niet hoger dan het bedrag dat, na door 
de algemene vergadering te zijn vastgesteld, aan de directie is medegedeeld; 

c. ter leen verstrekken van gelden; 

d. verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen van een doorlopende 
vertegenwoordigingsbevoegdheid of een titel, als bedoeld in artikel 14; 

e. aanstellen van personeel voor een bepaalde tijd, langer dan een jaar, of het 
ontslaan van een lid van het personeel dat voor die bepaalde tijd is aangesteld; 

f. verbinden van de vennootschap voor schulden van anderen, hetzij door borgtocht, 
hetzij op andere wijze; 

g. vestigen en opheffen van kantoren of filialen; 

h. het sluiten, overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van het bedrijf 
van de vennootschap of een deel ervan; 

i deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in of het aanvaarden of 
afstand doen van het beheer over andere ondernemingen en het beëindigen van of 
het brengen van enige wijziging in zodanige deelneming of belang; 

j . doen van (des)investeringen met een belang boven een door de algemene 
vergadering vastgesteld en aan het bestuur medegedeeld bedrag; onder belang 
wordt voor de toepassing van dit onderdeel in ieder geval begrepen de hoogte van 
(i) de boekwaarde, (ii) de actuele waarde en (iii) de waarde van de door de 
vennootschap of de wederpartij te verrichten tegenprestatie; 

k. vaststellen van de begroting; 

I. vaststellen en doorvoeren van ingrijpende wijzigingen van het beleid van de 
vennootschap en haar dochtermaatschappijen, waaronder begrepen de voor enig 
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jaar of reeks van jaren op te stellen (strategische) beleidsplannen dan wel 
meerjarenbeleidsplannen; 

m. vaststellen van een directiereglement. 

n. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde; 

o. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of 
een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel 
als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of 
vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende 
betekenis is voor de vennootschap; 

p. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap 
ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de 
balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans 
opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst 
vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een 
dochtermaatschappij; 

q. Uitbreiden van de activiteiten met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, 
overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van het bedrijf van de 
vennootschap of een deel ervan; 

r. het uitoefenen van stemrecht op door de Vennootschap gehouden aandelen op 
naam. 



Aandelenverdeling De Meerlanden 

gemeente Aantal aandelen Belang 
Aalsmeer 17.019 9,30% 
Haarlemmermeer 92.550 50,40% 
Noordwijkerhout 2.447 1,30% 
Heemstede 24.580 13,40% 
Haarlemmerliede&Spaarnwoude 4.679 2,60% 
Diemen 20.427 11,10% 
Bloemendaal 4.820 2,60% 
Lisse 8.951 4,90% 
Hillegom 8.008 4,40% 
totaal 183.481 100,00% 


