
 

 

 

 

Amendement:  De  Drijfriemenfabriek: Koopovereenkomst verduidelijkt op het onderdeel 

Eenmalige nabetaling 

 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 28 januari 2021 

gehoord hebbende de beraadslaging over de verkoop van de drijfriemenfabriek 

 

Constateert dat over 7 jaar na nu geen onduidelijkheid mag ontstaan over de passage van de 

eenmalige nabetaling in de Koopovereenkomst. De gemeenteraad voegt daartoe aan de 

ongenummerde alinea over de eenmalige nabetaling de volgende zin toe: 

-Koper verstrekt vanaf exploitatiejaar 1 tot en met exploitatiejaar 8 aan de gemeente Haarlem de 

jaarrekening inclusief een goedkeurende accountantsverklaring. 

Dit is mede, wat betreft de jaren 7 en 8,  bedoeld om te kunnen constateren dat jaarlijks een 

bestendige gedragslijn wordt gevolgd voor, na en in de jarencyclus, waarin de jaren 4, 5 en 6 zich 

bevinden. Een goedkeurende verklaring spreekt voor zich, maar is geen automatisme, want er zijn 

drie andere vormen van verklaring die niet goedkeurend zijn; 

-en vervangt in regel 2 het woord jaarcijfers,  daar het geen gangbaar woord is in de geldende wet- 

en regelgeving, door het woord jaarrekening. 

Besluit  de volgende tekst in de: 

Koopovereenkomst, Artikel 2: Koop en Verkoop en nabetalingen 

Koper en Gemeente komen aanvullend overeen dat een eenmalige nabetaling van maximaal € 

375.000,00 zal plaatsvinden indien uit de door een accountant opgestelde jaarcijfers over jaar 4, 5 en 

6 van de exploitatie (na de datum van levering) blijkt dat de gemiddelde omzet die in voornoemde 

jaren 4, 5 en 6 gerealiseerd wordt middels de exploitatie van het Verkochte over die jaren hoger is 

dan 1,5 miljoen euro. De nabetaling zal als volgt worden berekend: nabetaling = (gemiddelde omzet - 

€ 1.500.000,00) x 0,5, zulks tot een maximum van € 375.000,00. 

Als volgt aan te passen: 

Koper en Gemeente komen aanvullend overeen dat een eenmalige nabetaling van maximaal € 

375.000,00 zal plaatsvinden indien uit de door een accountant opgestelde jaarrekening over jaar 4, 5 

en 6 van de exploitatie (na de datum van levering) blijkt dat de gemiddelde omzet die in voornoemde 

jaren 4, 5 en 6 gerealiseerd wordt middels de exploitatie van het Verkochte over die jaren hoger is 

dan 1,5 miljoen euro. De nabetaling zal als volgt worden berekend: nabetaling = (gemiddelde omzet - 

€ 1.500.000,00) x 0,5, zulks tot een maximum van € 375.000,00. 

Koper verstrekt vanaf exploitatiejaar 1 tot en met exploitatiejaar 8 aan de gemeente Haarlem de 

jaarrekening inclusief een goedkeurende accountantsverklaring. 


