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Onderwerp  

Verkoop aandelen Eneco 

  

Kennisnemen van 

De voortgang in het verkoopproces van de aandelen Eneco. 

 

Inleiding 

In 2019 en 2020 bent u als gemeenteraad met regelmaat op de hoogte gehouden van de 

ontwikkelingen over het verkoopproces van de aandelen Eneco. Met de informatienota van 21 januari 

bent u op de hoogte gesteld van de verkoop van de aandelen door ons college. 

Inmiddels hebben 37 gemeenten (incl. West Betuwe), die tezamen 92,68 % van het geplaatste kapitaal 

vertegenwoordigen, ingestemd met de verkoop van de Eneco-aandelen. Dit betekent dat de 

zogenaamde 75%-drempel is behaald. Het consortium van Mitsubishi en Chubu moet het uitgebrachte 

bod gestand doen.  

 

Kernboodschap  

Omdat de 75%-drempel is bereikt is het vervolgtraject door de AHC in beeld gebracht. De verwachting 

is dat het verkoopproces eind maart 2020 is afgerond. 

 

Consequenties 

Door de verkoop van de aandelen is er geen zeggenschap meer in het beleid van de koper en vervalt 

de jaarlijkse dividenduitkering. 

 

Financiën 

De gemeente West Betuwe bezit 16.875 aandelen met een boekwaarde op de balans van € 16.882. 

Na aftrek van de kosten, maximaal 1% van de verkoopopbrengst en de boekwaarde is er bij verkoop 

sprake van een netto boekwinst van € 13,8 miljoen. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de 

algemene reserve. Voor het wegvallende dividenduitkering van € 210.000 zal in de Perspectiefnota 

2020 verschillende scenario’s worden opgenomen. 

 

Communicatie 

Op 19 december 2019 is de aanmeldingstermijn gestart voor aandeelhouders om definitief te 

besluiten hun aandelenbelang in Eneco wel of niet aan het Consortium te verkopen. De 

aanmeldingstermijn is afgelopen op 26 februari 2020.  
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Vervolg 

Vooralsnog loopt de gemeentelijke besluitvorming soepel, en ook de goedkeuringen van de 

mededingingsautoriteiten lopen tot op heden zonder problemen. Daardoor is de verwachting dat er 

eind maart tot uitbetaling kan worden overgegaan. 

  

De versnelde planning heeft ook gevolgen voor de planning van de laatste Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders. De voorlopige planning, in geval alle goedkeuringen zijn verkregen en de 

antwoordformulieren door gemeenten zijn ingediend waarmee de 75%-drempel wordt behaald,  is als 

volgt: 

 Maandag 23 maart: uitbetaling dividend 2019 

 Dinsdag 24 maart: aandelenoverdracht 

 Woensdag 25 maart: uitbetaling koopsom  

 

Bijlage(n) 

Brief AHC voortgang besluitvormingsproces.  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,     de burgemeester,  

Karen Coesmans   Servaas Stoop 


