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De gemeenteraad van Albrandswaard 
 
Uw brief van:  Ons kenmerk: 1014201  
Uw kenmerk:  Contact: Rob van der Stoel  

bijlage(n):  Doorkiesnummer:  
  E-mailadres: r.v.d.stoel@bar-organisatie.nl  
  Datum: 29 september 2015  
    
Betreft: Beantwoording raadsvragen EVA tijdens Beraad & Advies Welzijn van 21 september 2015 over 
aandelenbezit Albrandswaard. 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Bijgaand doen wij u de beantwoording van de door de fractie EVA gesteld vragen tijdens de Beraad & 
Advies van 21 september 2015 over onze aandelen en de mogelijke verhandelbaarheid toekomen. De 
toezegging was voor de raadsbehandeling op 2 november 2015 van de begroting 2016 voor de 
beantwoording zorg te dragen. 
 
KERNBOODSCHAP/BEANTWOORDING 
> - Welke aandelen hebben wij en hoeveel? 
 
Eneco => 20.830 aandelen (= 0.419% van het totaal geplaatst aandelenkapitaal) 
Evides => 19.887 aandelen (= 0.497% van het totaal geplaatst aandelenkapitaal) 
BNG => 3510 aandelen (= 0.006% van totaal geplaatst aandelenkapitaal) 
 
> - Is het mogelijk de aandelen te verkopen, mede in relatie tot het ‘splitsingsgebeuren' van Eneco? 
 
Over de mogelijkheid om aandelen te verkopen is in de statuten het volgende opgenomen: 

 Verkoop aan medeaandeelhouders – schriftelijk mededelen aan RvC, indien 
medeaandeelhouder daarmee belang van 50% of meer verwerft goedkeuring Algemene 
vergadering nodig; 

 Verkoop aan publieke aandeelhouder anders dan medeaandeelhouder – instemming nodig 
van Raad van Bestuur + RvC, indien geen instemming goedkeuring nodig door de Algemene 
vergadering; 

 Verkoop aan private aandeelhouder – toestemming nodig van de RvC.  
 
In de statuten is niet goed beschreven wat  het probleem van splitsing van de holding in netbeheer 
en energielevering is. 
 
 
 



> - Wat is de mogelijke opbrengstwaarde bij verkoop van de gemeentelijke aandelen? 
 
Hier is door ons geen goede inschatting van te geven. Over het algemeen kan wel worden gezegd dat 
het de prijs niet ten goede komt wanneer je als enige aandeelhouder je aandelen wilt verkopen, 
vooral wanneer het procentueel om weinig aandelen gaat. 
 
> - Met de verkoop van aandelen verliezen we stemrecht in de aandeelhoudersvergadering, heeft dit 
bepaalde bestuurlijke gevolgen?  
 
Aangezien de deelname in deze bedrijven procentueel gezien laag is, is ook de bestuurlijke invloed 
die wij kunnen uitoefen gering 
 
> - Zijn er nog andere nadelen aan de verkoop van de aandelen? 
 
Gelet op de lage rentestand van dit moment is de verwachting dat het lastig is om na verkoop van de 
aandelen een jaarlijks rendement te behalen dat gelijk is aan de dividendinkomsten op dit moment. 
Hierbij worden we nog extra beperkt door het Rijk door de regelgeving vanuit de Wet FIDO en Wet 
Schatkistbankieren, met betrekking tot het rendabel wegzetten van overtollige financiële middelen. 
 
> - Wat is de dividendopbrengst van de aandelen in de afgelopen 5 jaar? Graag gesplitst per jaar en 
per aandelensoort  
 
Specificatie: 
  Ontvangen dividend over het jaar:   
  2010 2011 2012 2013 2014 
            
BNG 8.073 4.036 5.230 4.458 2.000 
Eneco 295.369 427.432 488.255 504.919 429.515 
Evides 156.946 314.430 256.381 249.931 231.118 
 
 
Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Poortugaal, 6 oktober 2015 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


