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Onderwerp  
Verkoop aandelen Eneco 
 
Kennisnemen van het besluit van het college 7 mei 2019 
 

1. Als gemeente West Betuwe mee te doen met het verkoopproces met het volledige 
aandelenbezit (16.875 aandelen) Eneco; 

2. Bij deelname aan de verkoop van de aandelen het dividend van € 210.000 (over 2017) met 
20% per jaar, met ingang van 2021, af te bouwen in de begroting ten laste van de opbrengst 
van de verkoop en dit te verwerken in de begroting 2021. 

3. Het resterende de bedrag van opbrengst van de verkoop toe te voegen aan de algemene 
reserve. 

 
Inleiding 
In de raad van januari 2019 bent u geïnformeerd over het proces tot het houden of verkopen van de 
aandelen Eneco. 
 
Op 7 mei heeft het college besloten tot verkoop. Het college is op grond van artikel 160 lid 1 sub e van 
de Gemeentewet bevoegd het besluit tot verkoop van het aandelenbezit te nemen omdat het hier om 
een privaatrechtelijk besluit gaat De vervreemding van de deelneming in Eneco is een 
privaatrechtelijke rechtshandeling. Meer specifiek staat in artikel 169 lid 4 dat het college de raad over 
de uitoefening van de bevoegdheid om namens de gemeente tot privaatrechtelijke rechtshandelingen 
te besluiten, vooraf informatie verstrekt. Een en ander als de raad daarom vraagt en/of indien de 
uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. Gezien het verzoek van de raad kan 
worden gesteld dat hieraan is voldaan. 
 
Kernboodschap 
Duidelijkheid scheppen over het standpunt van de gemeente West Betuwe inzake het aandelenbezit 
Eneco. 
 
Consequenties 
Na het transactieproces zullen één of meer private aandeelhouders toetreden die mogelijk andere 
belangen hebben. Op dit moment heeft circa 94,5% van het aandelenbezit te kennen gegeven mee te 
doen aan het transactieproces. Met het besluit van het college stijgt dit percentage naar circa 94,8%. 
Hoe dan ook, zoals het er nu naar uitziet, blijft er een zeer kleine groep gemeenten over die hun 
aandelen willen behouden. De zeggenschap over het beleid van de onderneming (ook het 
dividendbeleid en het beloningsbeleid) zal voor deze groep vrijwel nihil zijn. 
Als nog meer gemeenten verkopen en het komt op 95% of hoger, dan kan op basis van artikel 359c 
van het Burgerlijk Wetboek de koper(s) van Eneco afdwingen dat die laatste 5% hun aandelen ook 
aanbieden. 
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Financiën 
De marktwaarde van Eneco en daarmee de potentiële verkoopopbrengst van de aandelen, is op dit 
moment lastig te bepalen. Eneco is geen beursgenoteerde onderneming. Een waardering op dit 
moment kent een hoge mate van onzekerheid. Prijsbepalende factoren zijn nu nog niet of 
onvoldoende bekend en zijn pas beschikbaar aan het einde van het transactieproces. 
In het consultatiedocument hebben de adviseurs wel een bandbreedte aangegeven van een mogelijke 
opbrengst van de aandelen. Die bandbreedte ligt tussen de € 500 en € 580 per aandeel. De gemeente 
West Betuwe bezit 16.875 aandelen. Bij deze bandbreedte ligt de mogelijke opbrengst tussen de  
€ 8.437.500 en € 9.787.500.  
De boekwaarde van de aandelen Eneco bedraagt € 16.875,--. 
 
Overzicht ontvangen dividend: 
Het dividend wordt in mei ontvangen over het afgelopen jaar. 
 
Jaar Stedin Eneco  
2018 95.000 210.000 Totaal 305.000 
2017 336.000 Ontvangen dividend 

voor de splitsing van 
Eneco en Stedin 

2016 332.000 
2015 386.000 

 
Bij een besluit tot verkoop vervalt de dividendopbrengst Eneco voor een bedrag van circa € 10.000 ( in 
2018 over 2017). Dit is geen risico, maar een zekerheid. Het wegvallende dividend wordt afgebouwd 
in de begroting ten laste van de opbrengst van de verkoop en verwerkt in de begroting 2021. 
Deelname in een commerciële onderneming met een klein aandelenbezit tegenover een nieuwe 
eigenaar (eigenaren) met een groot aandelenbezit wordt als risico gezien vanwege het ontbreken van 
invloed op het beleid van de onderneming. 
 
Communicatie 
Het besluit van het college eter kennis brengen van de gemeenteraad.  
 
Vervolg 
1. De gemeente zal de aandeelhoudersovereenkomst ondertekenen en meedoen aan het 

transactieproces. Dit dient in juli 2019 te gebeuren. 
2. Eind van dit jaar volgt een nieuw collegebesluit op de definitieve verkoop van de aandelen als 

de koper, de prijs etc. bekend zijn. 
 
Bijlage(n) 
Geen. 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 
de secretaris,                                 de burgemeester, 
 
 
 


