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OVEfU-:ENKOl\tST VAN SA�·lENWERKING 

De ond�rgctck,::nckn. 

L D•i Hoofddlrectic vnn de Sl:latsn,ljncn in Limburg, gevttstigd te Heerlen, 
handelende voor cm nanwn:-; de St..lat ûer Nederlanden, hierM te noemen 
"Staatsmijnen" i 

2. Bataal�c Pctrnlnum Mn.utschuppij N.V., g�vci.tîgd te 's-Gra,•cnhngc, hicrnn 
tn noemen "B. P. M.:•; 

3. St.andnrd Oil Company (Nuw ,Jersey), opgericht volgens de wetgeving van de 
Rtnat New Jcr�ny, U. S, A., en hoo[dk:mloor houdende te New York City. 
New Yo:t·k,' U.S. A., hierna Ic noamcn "Jersey"; 

'1. N.V. Ncdcrlandi;c Aardolie Maatschappij, gev�stigd lc 's-Grnvenhage, 
lliC?rnn te notimcn "N. A, M."; 

In nanmcrking nomendc: 

dat N.A. M. een belangrijk aardgnsvoorkomon heeft ontdekt in de provincie 
Groningen, en een aanvrage heeft ingediend voor een concessie tor ontginning van 
bitumina, �oals aardolie en aardgas, in genoemde provincie; 

<lat B. P. M. en Jersey, do beicle aa.ndeclhouclers van N.A. M., over uitgebreide: 
kennis en ervaring beschikken op hot gebied vnn aardgaswinning, pijplcidingtrans
port en verkoop, terwijl N.A. M. in Nedei-land een gevestigde posîtle heelt verwor
ven als enig producent van uardgas; 

dat St.no.tsm.ijncn over uitgebreide kennis en ervaring heschlkt op het. gebied 
van de produktle, het vervoer on de ufzct van cokcsovengas; 

dnt St:latsmijnen oen gevestigde positie hco!t verworven in de openbare en 
Industriële gasvoorziening; 

dut met B. P. M. �n Jersey verbonden ra.fflnago mnatschnppijen in Nederland 
raffinader1jgas produceren en verkopen; 
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vcrkh1ren te zijn m·<.'l"<.wngekomcn als volgt: 

Hoofdstuk I. MAATSCHAP. 

Artikel 1. Dool en duur. 

l. Staatsmijnen en N.A. M. gmm hierbij een mnutsch:tp aan mcl als doel, gcznmen
lijlc hel beli:iu lt! voeren in7.akc en het economisch bolnng te dragen bij de op
sporing en ontginning doo1· N.A. M. van de anrclgnsvoorkomcns in de haar voor 
de pro,·incie Groningen Le verlenen concessie, daaronder bcbrrepon de afzet van 
hel in Groningen gewonnen aur<lgns uan d� in urtikcl 12 bedoelde nnn.mloze 
ven1100Lschnp, c.�cn en andc:1· zo1û s nader geregeld in deze overeenkomst. 

2.. De nmuL-.chap treedl niet naar bulten op. 

3. De maatschap wordt aangcgnnn voor de gehele duur vun de�� ovureenkomst en 
kan niet worden opgezegd, Zij ltnn slechts worden ontbonden tezamen met deze 
gohele overeenkomst. 

4. Mot betrekking Lot de mnntschnp wordon voorts, voorr.over rechtens mogelijk, 
de bopulîngen van de negende titel vun hot dorde Boek vnn het Nederlandse 
Burgerlijk Wetboek - uitgezonderd :irtikel 1667 - uitdrukkelijk teriljde gestold. 

Artikel 2. Inbreng. 

1. Staatsmijnen zal voor alle werken welke N.A. M. reeds binnen de provincie 
Groningen terzake van de opsporing on winning van anrdgns tot en met 31 
december 1962 tol stand heeft gebracht mot de uitsluitend danrbij behorende 
znket1 1 en voor n.llo dool' N.A. M. tot genoemde datum ten behoeve van de op
sporillg en ontwikkeling vnn anrdgasvoorkomens in Gt'oningen gemankte kosten, 
aan N.A. M. vergoeden •10% van f 37. 677. 000, -,tóc bedoelde werken en zaken 
zijn, 2oals bestaand op 31 december 1962, nnder in de als Bijlage A aan dez� 
overeenkomst gehechle staat omschreven. 
Staatsmljnen ,:al bovendien voor de werken en daarbij behorende zaken door 
N.A. M. tot stand gebracht en voor nlle door N.A. M. gemaakte kosten van 
31 december 1962 t.ot 11.an de datum vun ondertekening vnn deze overeenkomst 
aan N. A.M. ber.ulen 40% van een tussen N.A. M. en staatsmijnen nader 
overeen te komen bedrag, berekend op dezelfde grondslag als die, welke is 
gebruikt bij de bepaling vnn het bedrag van f 37. 677. 000, - hiervoor genoemd. 
Alle in_ dit l�d bedoelde werken en -zaken worden in de maatschap in eigendom 
ingebracht 

. . ...... _ .. -
/:/:\\ f. 2. Staatsmijne* en N.A. M� zullen vri.n tiJd,tot �Jd �odanige bedragen inbrengen 
;· \:':: ··:: als nodig zijn. voord� f,in,anoi�ring vnn ll.e�·Groningse no.rdgnswinnlngsbcdrij[, 

:I.;>_/J.'./::/. ·. · :�ulks. in da verhou�ng ·4() ·� 60, · ,en zoa,h(na_der geregeld In dit Hoofdstuk, 

;�_:;:�.\{{J'.i-�/ 3. }fet in HèJ.: .. 1 pédoeld� � 1':l· Á/·M:�i. te .11er,·goe'èle�l"l��drl\g strekt_ mede tot 
• : · �:J:·>:;\f·.<· dof�iti.�ye __ ��;goedwg ,v� -�-�}()�P.����� d�9.1:· ·N. �· �- vnn de ke�ls en 
:�·f(,.:i�7.�i\/(/�;; .: . �rvu,-�.��*-!5� .Y,ap d�: �-�P.O��_Jm -��g v�: nar.':l_gasvoork_om�s. . 
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l. Ht?t bellecr v:ul d<-' m:rnlschap wol·clt opgedragen aa.n <!t'n College van Beheer, 
bostaanclo uit lW(!c door Sta.atsmljnen en twee cloor N. A. !\-t. benoemde leden. 
St:mtsrnijnen P.n N.A. M. ve�hin<lcn zich ah; lc1hm t1i b1rnocme11 de peraon1m 
die na.mens Stnatsmijnen, B. P. M, en Jersey zitting hebben ln het College van 
Ge-dclegeerdn Commissar!simn van de in artikel 12 bedoelde nR11mloze 
vennootschap (v<?rder 11Casunic" gcnoe:md). 
Deze benoemingen zullen van kracht zijn voor de gehulc tijd dat, doch niet 
lnnger dan, de bclTokken personen in laatsti;cnocmd Collc:gc zitting hebben. 

2. Hel College van Bche�r besllst met. algemene sl,mmurn in vergaderingen in 
Nederland g<.>houclen, waarin all� leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. 
Het uitbrengen van stem kan dot,r een ander, ûaartoc schriftelijk gemttchtigd, 
lid plaatsvinden. Het Col11Jge zal vergudernn zo dikwijls Mn van zijn leden dat 
wenselijk oordealL en voon.let 1.clf in zijn Jeitllng. 
Ook buiten een vergadering kan het College geldige bcslu itcn nomen, mits bij 
een gez11metûijlte schriftelijke vorklartng of gelijklulclcncle schriftelijke ver
klaringen, door alle l<!dcn onderlekencl, 

3, Indien het Collega vnn Beheer onvoll�dig is, klumen geen blndcmde beslu.Jten 
tot stand komen alvorens drie mM.n<lcn na het ontstaan van de vacature zijn 
verstreken. 

Artikel 4. Regcringsvertegcnwoord lger. 

De door de Minister van Econornlschc Zaken benoemde regerings
vertegenwoordiger bij dl:\ maatschap wordt uitgenodigd voor de vergaderingen 
van het College van Beheer en gekend in de bosluiten vnn het College. 

Artikel 5. Bedrijfavoerlng door N.A. M. 

l. Onverminderd het bepnnlde in n.rtlkel 6 wordt het bedrijf van de opsporing 
en ontginnitl;g van nnrdgasvoorkomens binnen de nnn N.A. M. voor de provin
cie Groningen te verlenen concessie door N.A. M. govoerc.l en wel te eigen 
name. 

2. N. A. M. zal hanr rechten ult de concessie voor Groningen, voorzover het 
betreft de aurdgasvoorkomcns binnen de:r.e concessie, uitoefenen uitsluitend 
ten behoev� ven de m:natachap; N. A� M. verbindt zich, bedoelde rechten Qp . 

. generlo1 wijze te ver-vreemden ·of te bezwaren. 

1\_-.f\·.,. 3. N�_·A.-M •. ziµ.:ä�:Jtetµll�_un.�rv�ing op het_gebleq vnn de.opsporing en Win,n1ng 
::· :· ,. . van.�dgiuijvaär�v�r �ij dé bescbl�lng_heeft ot: mocht verkrijgen zoV.01 ... 
:::,.:. : .. :..;.:;. . l��-:���·f.�# .. g9,���-.-�b,�n.-.����n::�8:* het_:(Jro�_ngse anrdguswiim!nge- . . 
t:::_(,;\t�·-;, ·: .. _·: .. ·, ·�<f:r.ij_f;' -��;:���-��f!�i'-�' �-_yO��-·�e5-��erv�_g· dier· kênnls en erv�ng door. 
i:'··:.:.:·i; ·.; . . . · N:-A��: ',!;�fm�Qn.,k9.��l\·.'·g�.ldk��P.l\t �\t�l 7:., lid ·2 on lid 4 ?Bp�d�. . . .. . 
:·-l;,::,;:�.;-_.,, •. �--. · · · · 
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2. Het Col1cg1! \':111 BHh1?cr steil voor elk kalcndcrjmtr vast het plan vo.n exploratie 
en winning van Gronintt� aardgas met de daarbij hchorcn<lc begrotingen van de 
in\'estcringen en overige kapitanlsuitgaven ulsmcdc v�m de bedrljf_su�tgn.vcn en 
-kosten. Het Collt!ge kan hel plan en de begrolingcn lu:.senlljds w1jz1gen; hel 
1.al N.A. 1\1. de gelegenheid bieden, terzake voo1·stellen tn doen. 

3. Ten behoeve van de vnststclling al� in het vorige lid l.1<:docld doet N. A.M .. ten 
minste clri.:- maanden v66r de aanvang van leder knlenderjaai· voldoende uit.
gewerkte cm g�motivccrdc voorstellen aan het Collcg,� vnn Beheer toekomen. 

4. N.A. M. znl op door het College van Beheer vnst. te stellen tijclstippcm sch.�ifte� 
lijk verslag uitb!'cngcn van de gang van zaken in het Groningse aardgaswillnings
bedrijf. 

5. Elk lid van het. College van Bohccr heeft het recht, hetz.lj persoonlijk, hetzij 
bij sclu:iflelljke volmacht vertegenwoordigd door C?en c1eskund1ge, van N. A. M. 
tar plaatse inlichtingen ln te winnan omtrent het Groningse nnrdgasv.-innings
l�drlj[, voorzover daardoor nnnr het oordeel van N.A. M. geen technische 
bedrijfsgeheimen worden geopenbaard. 
Bedocldc volmacht 1.nl ten minste Mn weck tevoren nnn N.A. M. worden mede
gedeeld. 

AI·tikel 7. Kosten en bntcn. 

l. De uitgaven en opbrongsten van de maatschap worden Lussen Staatsmijnen on 
N. A.M. gedeeld in dn verhouding 40 : 60. 

2. Staatsmljne·n ?.al nun N.A. M. kwartnalsgewijs 40% vergoeden van de door 
N.A. M. in het betrokken kwartaal terzake van het Groningse nardgaswinnings
bedrljf werkelijk gedane uitgaven en gemaakte kosten, voorzover gedekt dool" 
de door het College vnn Behee1· vastgestelde begroting of - indien de begroting 
daarin niet voorziet - voorzover redelijkerwijze onvermijdelijk.. 

3. N, A.M. zal kwnrtnalsgewljs IUUl staatsmijnen 40% afdrugen van de door haar 
in bot betrokken kwn.rtanl terzake van de verkoop van Gronings ruu-dgas of 
anderszins 'terzake van het Groningse aardgaswtnningsbedrSJf ontvangen 
bruto opbrengsten. 
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:larcig:,swinningsb1�drijf ge:maakt.1: ko�tm1 \\'t1rtl1:n Joor �taats11;1_ijnen, voor 4-0% 
ver�octl, mits dm.c ko�tl?n voor1.i<�n zijn in i•cn door St.aatsm1Jncn goedgekeurd 
\'uorlopig plan. 

A.i-tikel 8. Winsldcel van cfo Staal. 

Het door N. A. M. aan dL' Staat der Ncderl:lnden ingcvol({C de Groningse 
conccssic\·oorwaardcn verschuldigde winstdccl over de aan Staatsmijnen uit het 
Gronings aarûgaswinningsbedrijf op�ekonwn winst wordt door Staatsmijnen ,aan 
N.A. M .. vergoed. 

Artikel 9. Bl'Htemming van het aardgas. 

l. Al het Groningse aardgas dnt niet wordt guhruikl voor de wcrkiaamheden ver
bonden met do opsporing en winning vnn aardgas in Groningen of ovcreen-
1,omstig het bepnaldc in artikel 10, lid 1, alsmede het a::u·dgas dat na zodanig 
gebruik weer ter beschikking mocht kom<.•n, 1.al door N.A. M. worden ver
kocht aan de Gasunic, tegen door het College vn.n Beheer, na verkregen goed
keuring van clc Ministe1· van Economische Zaken, va�l te stellen pM.)zen •• 
P,.i.rtijen zullen doen wat in hun vermogen ligt opdat Gasunic dit aardgas tegen 
bedoelde prijzen koopt. 

2. De levering aan Gasunie vindt plaats op door hel College van Beheer te bepalen, 
nabij de procluktieplnntscn gelegen centrale vcrzamclplaatHcn, na een zodanige 
bewerking te bobben ondergaan als nodig is om het aardgas commercieel 
bruikbaar te maken. 

Artikel 10. Delfstoffen. 

1, N.A. M. heeft het recht, in Groningen gewonnen aardgas te gebruiken voor de 
werkzaamheden verbonden met de opsporing en winning van aardolie in 
Groningen; in dit gevnl zullen de .tan de produklic van het bij die werkzaam
heden verbruikte aardgai; toe te rekenen kosten uitsluitend voor rekening van 
N.A. M. komen. 
N.A. M. heeft tcvena het recht, in Groningen gewonnen aardgas te gebruiken 
voor ha.ar opsporJngs- en winningswerkzaamheden buiten Groningen, mits 
tegen betaling aan de maatschap van een door hot College van Beheer, de 
omstandigheden in nanmerklng nemende, vast te stellen redelijke vergoedlng. 

2. îndlen in het gebied der Groningse concessie ruwe olie en/of andere niet uit 
methaan of ethaan bestaande delfstoffen in commerciöle hoeveelheden worden 
aangetroffen, is N.A. M. gerechtigd deze delfstoffen voor :z.lchzolf te  behou
den, onder de verplichting het daaraan toe to rekenen gedeelte vnn de 
opsporlngs- en winnings-kosten aan de maatschap te vergoeden. 

3. Indien tengevolge yan_ gebruik of behandeling van Gronings o.ardgas door 
N. A. M. ln�volg� _ _-dit artikel, voor de afzet aan Gasunle nuttige druk of 
zulverh�id yerlorifo :gaat, zijn de kosten noodzakelijk voor herstel van die 
dnlk oJ zulvei-h�lq;:ultslultend voor rekening van N. A. M. 
·. · .. · .. ·r ·1: \·�- '.;·: �-?· ·.: . .- _;.. .· ·:· · ·. . 

. 4. He�:.qoU:egeiv�--�ije�-�al �en m�tjlode vaststellen voor de toerekening van 
_, : ,Co�te�--�.;N�,-!\�·M.�}tnei;zijds.eµ aM,dtnnnatschap·anderzijds voor de ln de 
·_ ·1 · ·vo.?.rgaa.ride; l�den-bedóelde .gevallen

! 
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B. 1'. M. l'n J€1rscv verbinden zich elk, :i.Iles te doen w::ü in ieders vermogen 
H1�t. ,l,1,u· nnnw\!nding �van ieders Invloed in verband met de positie van aandeel
houdl•t· '" N. A. M. c.q. in vcrbund met de directe of indirecte zeggenschap over 
he-t l,t>:::tt1u1· v�n N. A.M. , opdat de uit deze overNmkomst voor N.A. M. voort
vlooiC\ndi" Vl�l'pli(�htingen door N.A. M. worden n:igckomen. 
ln gl•,·n\ v:m niet-nnkoming door N.A. M. rust i.owel op B. P. M. als op Jersey, 
ierlor ,·,,oL· ::.ich, de last, te bewijzl!n dnt zij aan de in de vorige volzin vervatte 
verp\id1Un� hct�.ft voldaan. 

Hoofd�tuk ll. GASUNlE. 

Artikel 12. Oprichting. 

l. Tc1.umen met de tot dnt doel rechtstreeks - door de Minister van Economische 
Znkoo vertegenwoordigd - optredende St.nat der Nederlanden, zullen staats
mijnen, B. P. M. en Jersey volgens de als Bijlage B rumgehechte ontwerp-akte 
een naamloze vennootschap oprichten, die in hoofdzaak tot doel zal hebben de 
an.nkoop, het transport en de afzet ,·m1 Nederlands gas. Deze vennootschap 
zal do naam "N.V. Nederlandse Gnsunie" dragen en wordt tn deze overeen
komst nnngeduid nls "Gnsm1ten i zij znl worden geregeerd door Statu.ten die, 
voorzover niet gewijzigd ten einde de ln nrtikel 36 e van het Wetboek van 
Koophandel bedoelde verklaring van geen bezwaar te verkrijgen, eensluidend 
zullen 1.ljn met de Statuten, vervnl in Bijlage B. 

2. St:aatsm!juen, B. P. M. cm Jersey zullen blj de oprichting in het geplaatste 
kapitaal deelnemen voor respectievelijk 40%, 25% en 25%. 

Artikel 13. Zetelverdeling. 

1. staatsmijnen, B. P. M. en Jersey zullen ertoe medewerken, dat bij de op
richting van Gasunie: 

a) nnnr gela.pg de Mlnlstër van Eoonomisohe Zaken één lid of twee leden van 
de .Raad van Conun!ssariaaen benoemt, drie respectievelijk vier door 
Staatsmijnen, twee r_esp�cUevelljk drie door B. P. M. en twee respectie
velijk drie door Jersey voorgedrngen per�Óiién worden benoemd fot Ud 
van �e Ráad .van ÇOID.IffiBB�ri.ssen; 

' :-._;' 
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3. P.trlijcn �ullen ertoe me<lt�wcrken, tlat e�n fun<:lionariB als bedoeld onder 1 a 
wordt geschorst of 011Lslagcm wannc<.>r dl.! partij l1p wiuns voordracht deze was 
benoemd rlaartoc mm llû ovcrig1: parlljt•n Je wens te kennen geeft. 

4.. Pnrtljen zull<!n ervoor zorgdragen, dat door de Raad van Commissarissen in 
vergulleringen slechtH busluitcm worden geuomc.m indien: 

a) voonovcr de Raad beslaat uit s ll•c\en, lcr 1.:crgadcrlng len minste het door 
de 'Mini!>tcr van Economische Znkcn bcno�mdc lid, lwec op voordracht vnn 
St..1:i.tsmijnen benoemde leden, één op voorclraclll van B. P. M. en êén op 
voordracht vnn Jci-scy benoemd lid :i:rnwezig of vertegenwoordigd zijn; 

b) voort.over dp Raad uil 12 lctlcn ba�Laat, ter vergadering ten minste één. 
door do Minisler van Economische Zaken benoemd lid, drie op voordracht 
van Stantsn1ijnen, twee op voordracht ,·nn n. p, M. en twee op voordracht 
van Jersey benoemde luden aanwc;,.ig of vertegenwoordigd 7.ijn. 

5. Pa.rtijtm zullon ervoor zorgdrngcn, dat door het College van Gedelegeerde 
Commissal.·isscn Jn vergaderingen slcichts boaluitcn worden genomen indien 
ter vergadering ten minste 66n door do Minlsler vnn Economische Zaken be
noemde, één op voordracht van staatsmijnen, één op voordracht van B. P. M. 
en Mn op voordracht van Jersey benoemde Gotlt!lcgcerd Commissaris aan
wezig of vertegenwoordigd is. 

Artikel H. Ovcrdrncht en uitgifte van aandelen. 

l. Staatsmijnen, 'B. P. M. en Jersey verbinden zich, ;,.onder toestemming vnn 
elkander geen door hen gehouden aandelen in Gasunie Le? zullen vervreemden, 
zulks op verbeurte vo.n een boete gelijk :um de wnnr<le dier no.ndelen, onvor
mlnderd de overiga rechten van pnrtijcn terznkc vun niet-nakoming van deze 
verbintenis, eon en ander behoudens het bepaalde In nrtiltel 19. 

2. Stnatsmijnen, B. P. M. en Jersey verbinden zich bij verdere uitgifte van 
aandelen door Gasunie vnn hun voorkeursrecht gl!bruik te maken. Mocht bij 
zodanige verdere uilglfte de Staat geen gebruik mnken van het hem toekomende 
voo1·keu.rsreoht dan kunnen de dientengevolge overgebleven nieuwe aandelen 
door Staatsmijnen worden genomen. lndlen Staatsmijnen van laatstbedoeld 
1·eoht geen gebruik mnokt., zullen de desbetreffende :iandelen door Stants
mijneii, B. P. :M. en ,rer'sey. worden genomen in dezelfde onderlinge verhou
ding nls w�ln zij tot dan toe in het bij h_en in totaal geplaatste aandelen-
kàpltrui

f 
deelrirunën. . 
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in ander(! govallcn zal G;Lsm1ic:. \·001·..-.ove1· zulks vcrcnlgbaa1· i::. m<.1t haar 
nlttemoeu gilsbelcid, prijzen berekenen op de wij:1.e als bij Slnatsmijnen tot 
op lmden gebruikelijk i:,;. 

:i. Al het, bulten de in het vorige.> lid bedoelde hocv1.,clhedcn door Stnatsmijnen 
gepi-oducccrdc, cokesovcngns, 1.al, voorzover niet gebruikt in hot bedrijf van 
Sl.:l.atsmijncin of in hel bedrijf v:m met haar verbonden ondernemingen, nan 
Ga�unic te koop worc..lcu aangeboden togen een door Gadcle�ocrde Commissn
risscn vnst te stellen redelijke prijs. 

4. Voorzo\'cr colrnsovcngas door Gasunic niet wordt afgenomen, zal dit p;as, 
VOf>r7.over niet. ovm·ecukomstlg :irlllccl 18 crcëxportccr<l, ultsluitcind in het 
eigen bedrijf van Stnntsrnijncn or In hel bed1·ij[ vm1 met hnar verbonden onder
nemingen \Vorden aangewend 

Artikël 16. Rnfflnadt1rljgas. 

1. B. P. M. en Jersey staan l!rvoor ln, dal de met hun verbonden ondernemingen, 
die in Nederlnnd olie rm.finercn, alle l'nffinndcrijgas .. voorzover niet aan
gewend in cigcm bc .. ·rtjf of in het bedrijf van verbonden onclornemingen - aan 
Gasunic l:c 'ko-.>!') uanu1cden regen oen door Gcdelogc�r<.le Commissarissen vusl 
te stellen rcdd ijke prijs. De door deze rnffinagc-ondernemlngen met andere 
partijen dan verbonden ondernemingen gesloten ovcrecnkomijten tot gaslevering 
zullen - tot.dat aan de betrokken nfnemcrs nnrdgas in plaats van raffinaderljgas 
wordt rcleverd - worden uitgevoerd door Gnsunie en pnrtljen zullen bevorderen, 
dat deze oli.cle1·nemingcn in die overeenkomsten als partij door Gasunie worden 
vervangen. 

2. Voorzover het afgenomen gas wordt doorgelevei:-d volgens bestaande contrncten, 
geschiedt de verkoop aan Gasunie tegen de met de afnemers overeengekomen 
prijs. 

3. Voorzover raffinadcrijgas door Oasunlc niet wordt afgenomen, zal dit gas 
uitsluit.end in het. eigen bedrijf vn.n de producenten of in het bedrijf van de met 
br.n verbonden ondernemingen worden aangewend. 
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b} de door de Sta.at betaalde koopprij1.cn van nog niet afgenomen gas door de 
N.A. M. worden tcn1gbctaald uan de Staat; 

c} d(, bedoolde contracten als volgt worden gewijzigd: 

1) de koopprijs van het ga:-; z:il niet verschuldigd zijn alvorens het gns door 
Gasunio is nîgcnomcn; 

2) de prijs en de verdere voorwaarden zullen op t·edelijkc wijze nan de ver
andet·de omstandigheden worden aangepast zodra het betrokken gas door 
Gronings anrdgas kan wordi:in vc1·vnngcn. 

Artikel 18. F:xport. 

l. Het beleid ten aanzien van de oxporl van gas wordt bepaald door Gnsunie. 

2, Het College van Gedelegeerde Commissarissen stell - binnen het kader van 
hel door de Raad vnn Commissarissen goedgekeurde plan van de totale gas
afzet - richtlijnen voor de exportactiviteit.en vasl. 

3. Elke expo1·ttransactic behoeft de voorafgaande goedkeuring van het College 
van Gedelegeerde Commissarissen van Gnsunie; bij het verlenen van deze 
goedkeuring zal dit College er in het bijzonder op toezien dat de export - op 
basis van een redelijke verkoopprijs van hel gas aan de grens - op zodanige 
wijze wordt geregeld, dal de exploitatie vnn het Nederlandse gus, alle binnen
landse en buitenlandse factoren in aanmerking genomen, op de meest com:mer
cUHe wij ze geschiedt. 

4. Export van aardgas goschledt op nnam van N.A. M. en oxpor';,; van cokesoven
gas op naam van Staatsm.ljncu. De levorlngcn vinden plaats aan de grens op 
de ter voldoening nan de desbell·cffemle contractuele ve1·plichtingen vereiste 
plaatsen en tijdstippen. De opbrengst vnn de export komt ten goede aan Gas
unie 

. . ·. •,. 

·.-: 
:,;· Hoofdstuk III. ALGEMENE BEPALINGEN. 

:----_'. .· .. · . _. Artikel 19. Partijvervanging. 

'f('.}\}[:/):-;- · 1. Indien de rechtsvorm van het Stan.tsmljnbedrijf wordt gewijzigd in een naam-
loze vennootsch�1fhe.e(t S�ntsmijnen hel rech_t en de plicht zich als partij 
· b�j deze: gehele: py�JjèeJ$oms� te doen vervangen door bedoelde vennootschap, 
--�et dJén verstánq�'dat_ de Siàa_t (Minister. ván Economische Zo.ken) de 
.hevoegdh�den··.àa.n·betn·"tóegekèlld'in ·de artikelen 4; .9, 13, 21 en 23 nk 

· ·p'ári:ij:;_biJ.:-ci��� #ë.füfo��tnst;:·�,:tjft" ultoef�pen; ·-waar vei-de); 1n dit artikel· 
· gesprolcë� �td�---�_--"$���,j�_enl', · wor�t daaronder_ mede begrepen de 

. · -bóvenbei:loe}dè :näifu;i_,\,p�wvenno9ts0Jlnp _na., ,y�j�ig.ing _v�. de rechtsvorm ale 

���Û�_}'.i��l;�'i-: <\Yi'.:.::�p.&i{�Ïfi,_�cl)���-�s��-� �t4á��Hpb�dr.ij(i� g�wJJ�1g4_ "Jn �e:n· _naamloie - ·_ �f:{ti: l-.�:�\�:_:::·.���-�-:i.'. :·:·: ;?��DJ.$"!>#3�.@R{ill.è����-li���-��f.j'ëd�t_;zi�h,· à.l� -�®�e�Jhoilde� ·-yah 'G�s.: 
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3. B. P. ?\l. heeft het recJ,t :1.lch als a:indccllloudcr v;u1 Gasunic te doen vervangen 
door een SheU-m:iaLschapplj, wanronclcr vurstaan wordt tien mantschapplj 
w:1:\rv::m N.V. Koninklijke Nc<lerlandschc Petroleum �faatsch:ipplj en/of The 
''Shell•· Transport and Tratllng comp:rny, I.lmited. direct of indirect, alle 
namlelcn bezitten. 

·l. Jcri;<.'y heeft het recht zich als a:mdeelhouder vnn G:isunie te llocn vervangen 
dpor een Jcrsey-mantschapplj, waaronder verstaan worclt J::sso Nedcrlnnd N.V. 
- zolang Jersey in die vennootschap ten minste ccn1.clfdc pcrccntngc vnn het 
aan<lclcnkapit.m1l be:ziL a.ls thans aan Jèrscy locbchoor-t - of eon maatschappij 
wa�n·van tlcrsey, dir1!cl of Indirect, alle annclelcn bezit. 

5. Vervanging van een partij nls ruuidoelhoucler van Gnsunie brengt levens ver
vanging met zich mede al:; partij bij Hoofd�luk 11 on de voor toepasi:.ing vat
bru·c bepalingen van dit Hoofdstuk. 

li. Hot recht, voortvloeiende uil de leden 2, 3 en -1 geldt gelijkelijk voor elke 
mnalschnppij, welke ingevolge genoemde leden piu:tij geworden is. Nadul 
Slantsmijnen, B. P. M. of Jersey door respectievelijk een Stnntsmijncn
mnatschnppij, een Shcll-mantschuppij of een ,Tcrscy-maatschapptj vervangen 
mocht �i jn, zul de uit.clrukking 11S1.aatsmijnen-maul:whuppij", "Shell
mnntschn.ppij" or "Jersey-mnatschnpplj" voor de toepassing van de leden 2 en 
4 geacht worden ook respectievelijk Slaatsmijnen, B. P. M. of Jersey te om
vallen. 

7. In geval vnn een vervanging krnchlcus lid 2,. tespcclicvelijk Jid 3, rcspecLie
\lClijk lid 4, o! krnchtcns lid G stuat Staatsmijnen, respeclievclijk B. P. M:, 
1·espcclicvelijk Jersey, in voor nnkoming vnn alle verplichtingen uit deze 
overeenkomst door de man.tscbuppiJ, welke door de vervnnging partij wordt 
bij deze overeenkomst of enig gedeelte daa.rvnn. Dnnrenbo\'cn blijft Stnnts
mijnen, respectievelijk B. P. M. , respectievelijk Jersey, zelf gehouden tot 
tutkoming van die verplichtingen welke door do mantschnpplj welke partij 
wordt, niet of niet geheel kunnen worden nagekomen tengevolge van de 
structuur vnn het betrokken concern, wnarontlcr mede begrepen de ver
houding tot N.A. M. staatsmijnen, B. P. M. on Jersey sta:m er elk voor in, 
dat een Stnatsmijnen-, rospectievelijk Shell-, respectievelijk Jcrs\!y
mantschupplj die bij deze overeenkomst of enig geûeelte daarvan partij 
mocht worden, niet zn1 ophouden een StnatsmlJncn-, rcs1,ectlevclijk Shell-, 

8. �i�t:..n�Ó�lrt:� ya:· de;:_{ih��:��-rlge lid vervatte verplichtingen gcldL voor de · 
, J�ÈlJ?9:sM�g:_:V� nr.t!k,�(�f.��--rii.�t-n�omi�g d_oor een pnrllj bij deze overeen-

:t,\·'};.)f.); .. ;·· . .--�?lll��\·.-·. :_ �.->_.·_-··::/·/ <<t·.:· ;r·. :: .. ·. 
t;f,1i{Jjf {t .;-,.� · .: ·. · · 9 ... :��:.iµ.{��-.#��}:�j��!ilJi&¼.��-g}.jl���-o/O>;�e� · p�werkstelUgd doór een ten 
rt;�i:��·�r·-�t�t · ··:-:: .· :·,·_�l1µ3,�_:li�rJ;\ë(tY-t#1':)!�.&�:��3���1:11 � vervanging door dê partij, .die :.;ich . •; 
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Artikel :w lnwcrkingLredin1:;. 

1. Behoudens voorzo\'er anc.lcri; mochl worden overeengekomen lussen partijen, 
tredun <lc bepalingen van c.le voor�aanc.Jo Hoofdstukken vnn deze overeenkomst 
ce1·st in werking; indien en io1.ka: 

a) nnn N .. A.M. de door haar voor du provincie Groningen anngevrnagde 
conce::,sie is verleend, mitg de daarin vervatte voorwaarden voor de 
partijen bij dezo overeenkomst aanvrui.rdbaar zijn; 

en 

b) deze ove1·ccnkonrnt i� goedgekeurd door de Minisler van Economis!!hc Zaken; 

zomede 

c) de bevoegde org:men van cle Staat, die stappen hebben genomen, welke nodig 
zijn om te waarborgen, dal llagcmoeg het gehele thans door het Stnalsgas
bcdrij[ uitgeoefende bctlrijf, mel nlle belang1·ijke daartoe behorende zaken. 
op redelijke voorwaarden nm, de Gasunie kan worden overgedragen; 

alsmede 

d) door de bevoegde organen van clc Staat is verklaard, dal - voor wat het 
Gronings nnrdgas betreft - het op 1'l maart 1956 tussen de Staat en N.A. M. 
gesloten Gascontract 11 B11 niet 7.al worden verlengd of vernieuwd en de in 
dnl contract neergelegde vcrpllchting lol ht!t aangaan van een overeenkomst 
voor onbepaalde lijd door de Slnnl met betrekking tot hel Gl'oningse aardgas 
nls vervallen wordt beschouwd. 

2. Partijen verbinden zich, wanneer ullc in het vorig lid genoemde voorwaarden 
zijn vervuld, mede te werken ann de totstn.ndkomiug van een gezamenlijk be
sluit, waarbij zal worden vastgesteld, dnL on wanneer de bepalingen van de 
voorgaande Hoofdstukken in werking zijn getreden. 

A1·tikel 21. Bel!indiging, ontbinding en vereffening. 

1. Nn lnwerklngtreding van de voorafgaande Hoofdstukken eindigt deze overeen
komst slechts zodra de nurdgasvoorkomens ·binnen het gebied der Groningse 
concessie economisch zljn uitgoput, behoudens verlenging in overeenstemming 
tussen partijen. · · 
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"· ln g<:\'al llc ontbinding van d<:l.t.! ovl'recnkomsl inJ{cvolgc lid -1 door tic rechter 
bij gewijsde mocht z.ijn uitgesprokc!n, gaat hel volledige beheer v,Ln het 
Groningse nnrdgnswin11lngsbedrijf over op een door de Minister \'lln Econo
mische Zaken te benoemen persoon of rechtsper:-;oon, die dit beheer zal 
voeren ten behoeve en voor rekening van StRatsmijnen en 2':. A.M. 

6. De beheerder zet het nurdgal:iwhmingsbcdrijf voort. 1·ckening houdende met de 
belangen van staatsmijnen en N.A. M. als leden van de ontbonden maatschap. 
Onder zijn bevoegdheden zijn begrepen de vastslc!lling van de verkoopprijs 
van het aardgas en de bepaling vnn het tempo van de exploitatie vn.n de anrdgas
voorkomem;; hij is gehouden daarbij de nnnwijz.in�en van de Mjnister vnn 
Economische Zaken op te volgen. 
De beheerder is ol\herroepelijk gemachtigd alle rechtshandelingen te ve�richten 
die voor dit beheer nuttig of nodig zijn en is terzake \'Un zljn beheer nan Stants
mijnun en N.A. M. rekenschap verschuldigd. De beheerder kan dooi· cle Minister 
vun Economische Zaken worden vervangeu . 

7. Nn gerechtelijke ontbinding vnn dew overeenkomst volgens lid 4 zullen partijen 
met elkaar in overleg treden over een nieuwe regeling ten uinde de gerezen 
moeilijkheden te ondervangen. Bij de nieuwe regeling ¼al de bij deze overeen
komst ove:reengckomen winstverdeling worden gehandhaafd. De nieuwe regeling 
behoeft de goedkeuring van de Minister van Economische Zaken. 

8. Zodra partijen een nieuwe regeling hebben getroffen en deze door de Minister 
van Economische Zaken is goedgekeurd eindigt de taak van de beheerder. 

9. Indlc11 deze overeenkomst wordt ontbonden ingevolge lid 2 of 3 zal de elge11dom 
der eventueel reeds ter voorbereiding van de uitvoering dezer overeenkomst 
aangelegde werken en 11angeschnite zaken blijven bij de partij op welker naam 
zij zijn verworven. De betrokken partij zal alsdnn aan de n.ndere pnrUj terug
betalen het eventueel door deze bet.rutlde deel der verwervingskosten, vermin
derd niet een even1·edtg gedeelte van de eventueel ingolredcn wa.ardevermhlde-

. rinit der Q·etrokken -werken en zaken. 

10. Indien deze ove1'eenkomst oindlgt ingevolge lid 1 zullen de door N.A. M. 
overeenkomstig artikel 2 lid l ln de maatschap ingebrachte werken en zaken 
in volle eigendom aan N. A, M. worden overgedragen, tegen vergoeding door 

· · ·. · . N. A� -.M.·. uari_ Stailtsmijne�- vnn �0% van de werlëelijkc waarde dier werken en 
- -·:· ,··-.'., . za�_1n:·lµin'_ onderlhig�:·siµn�hàng en Jn bun betrekking tot het_ bedrlj.t.· 
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Artikel '.!3. Wlj2.i1,i11g. 

Wijziging w10 clc1zc o,·creenkoinsL behoeft voorafgaande goedkeuring van de 
Minister van Economische Zaken. 

Artikel 2•1. Toepasselijk recht. 

D01.0 ovcreenkom1>L wordt uitsluitend geregeerd door Nederlands recht. 

Artikel 25, Geschillen. 

Alle gcscbillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst 
of enige nadere overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen worden 
beslecht do�r a.rblt.ruge volgens het Reglement van het Nederlands Arbitrage 
lnstituut. Partijen behouden zich het recht voor, vim de beslissing der scheids� 
lieden In hoger beroep te komen bij het Gerechtshof te 'a-Gravenhagc. Wilt\?' in 
de.-.e overeenkomst van de rechter wordt gesproken, zijn scheidslieden dnnr
onder mede begrepen. 

Artikel 26. Bindende tekst. 

1. Deze overeenkomst wordt opgemankt in de Nederlandse en ln de Engelse taal. 
Van beide teksten worden vijf exemplaren door partijen ondertekend; één 
ondertekend exemplno.r vim belde teksten berust bij elk der partijen, alsmede 
bij de Minister vnn Ecouomische Zaken. 

2. Zowel de Nederlandse als de Engelse tekst hebben bindende kracht, met dien 
verstande evenwel, dat blJ tegenstrijdigheid de Nederlandse tekst prevaleert. 
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