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Onderwerp: Raadsvoorstel Vaststelling 
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Openbaar 

BBVnummer: 1256934 Raadsvoorstelnr: 1256948  

 
Onderwerp 
Vaststelling aansturingsscenario Eneco (Eneco Groep en Stedin Groep) Albrandswaard 2017 

 

GEADVISEERDE BESLISSING 

1. Vast te stellen het aansturingsscenario achterbank voor de verbonden partij Eneco(Eneco 

Groep en Stedin Groep).  

2. De instrumenten beoordelen jaarstukken, één accountanthouder en één vast financieel 

adviseur, eenduidige correspondentie processen en jaarlijkse risicoanalyse worden gebruikt 

om aan dit scenario invulling te geven.  

 

INLEIDING 

In april 2016 heeft de raad de Nota Verbonden Partijen (1074843) vastgesteld. Om de raad te 

ondersteunen in de sturing op verbonden partijen is er een Handleiding Verbonden Partijen opgesteld 

(1204370). Als uitvloeisel daarvan wordt voor iedere verbonden partij een advies opgesteld over welk 

aansturingsscenario het beste past. Dit advies is de uitkomst van het proces van positiebepaling 

waarbij de governance-scan/risicoscan van de verbonden partij besproken is door de accounthouder, 

portefeuillehouder en taakhouder(s). Het advies bevat de voorgestelde keuze voor het scenario en 

van passende instrumentarium. Met de keuze voor een scenario wordt de mate van betrokkenheid en 

aandacht voor de verbonden partij bepaald.  

 

Eneco Groep en Stedin Groep (vm Eneco)  Naamloze vennootschap 

Deelnemende partijen 53 Nederlandse gemeenten 

Stemverhouding: 0,42% 

Openbaar belang 

Eneco Groep (Energieleveringsbedrijf) is een internationaal energieservicebedrijf dat energie en 

aanvullende diensten verkoopt met focus op duurzaamheid en innovatie.  

Stedin Groep (Netwerkbedrijf) draagt zorg voor de gas- en elektriciteitsnetten binnen haar 

voorzieningsgebied.  

Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van beide bedrijven omdat deze maatschappelijk nut 

hebben. Daarnaast zorgen ze voor financiële opbrengsten (dividend). Wegens de splitsing per 31 januari 

2017 zijn de openbare - en financiële belangen in de Eneco Groep onderwerp van discussie en is de vraag 

aan de orde of onze gemeente nog aandeelhouder in dit bedrijf dient te blijven (zie verder bij actuele 
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ontwikkelingen).  

Bestuurlijk belang 

Vertegenwoordiging in de Algemene vergadering van Aandeelhouders via portefeuillehouder Financiën. 

Actuele ontwikkelingen 

Nu de splitsing van Eneco in twee onafhankelijke bedrijven een feit is komt er nog in 2017 de mogelijkheid 

voor onze gemeente om de aandelen in Eneco Groep (Energieleveringsbedrijf) af te bouwen of te 

behouden. Dit zal in een gezamenlijk proces worden opgepakt met een actieve rol van de 

Aandeelhouderscommissie ondersteund door externe adviseurs. Zorgvuldige afstemming met andere 

aandeelhouders en de belangen van het bedrijf en andere stakeholders zijn hierbij belangrijke 

randvoorwaarden. Nog in 2017 zal onze gemeente een principebesluit moeten nemen over afbouwen dan 

wel behouden van aandelen Eneco Groep. De winst/dividend verwachting vanaf 2017 is door deze 

ontwikkeling nog onbekend.  Vooruitlopend hierop wordt de structurele dividendopbrengst in onze begroting 

alvast verlaagd met € 50.000 in 2018 oplopend naar structureel € 300.000 vanaf 2020. 

Financiële positie - Verbonden partij Financieel belang - gemeente 

 01-01-2016 31-12-2016 

Aandelenkapitaal (20.830 

aandelen; 0,42% van 

totaal) – boekwaarde  

 

607.158 

Eigen vermogen 4.845.000.000 4.806.000.000 Leningen/garantstellingen  0 

Vreemd vermogen 5.056.000.000 5.006.000.000 Bijdrage gemeente 2018  0 

Resultaat 2017 Nog onbekend  

Risico's 

Stedin Groep kent een laag risicoprofiel vanwege haar gereguleerde activiteiten. Het rendement van Stedin 

staat de laatste jaren echter wel onder druk vanwege tariefregulering (lees: verlaging tarieven) door toedoen 

van de Autoriteit Consument & Markt. 

Eneco Groep heeft een hoger risicoprofiel omdat haar activiteiten gericht zijn op productie en levering in een 

concurrerende internationale markt met veel externe factoren. 

Sturingscenario: Achterbank 

 

 

BEOOGD EFFECT 

De raad geeft optimaal sturing aan Eneco (Eneco Groep en Stedin Groep) en aan de 

maatschappelijke effecten (levering en transport van energie) dat zij namens de 53 deelnemende 

gemeenten nastreeft.  
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ARGUMENTEN 

1.1. Sturing op de achterbank is statutair en qua belang de meest logische keuze 

 1.1.1. Dit gezien de huidige zeer beperkte statutaire aandeelhoudersrechten binnen Eneco  

  en Stedin. 

2.1. Deze instrumenten zijn effectief en efficiënt om sturing “achterbank” vorm te geven 

 2.1.1. De instrumenten beoordelen jaarstukken, één accountanthouder en één vast  

  financieel adviseur, eenduidige correspondentie processen en jaarlijkse risicoanalyse 

  worden gebruikt en cyclisch met de portefeuillehouder Financiën afgestemd als lid 

  van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Eneco en Stedin, om aan dit 

  scenario invulling te geven. 

 2.1.2. De raad wordt via de jaarstukken (begroting en jaarrekening) in de paragraaf  

  Verbonden Partijen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en risico’s binnen 

  Eneco en Stedin. 

 

KANTTEKENINGEN 

1.1 Door sturing op de achterbank zijn onze sturingsmogelijkheden gering 

De huidige statutaire aandeelhoudersrechten binnen Eneco en Stedin zijn zeer beperkt. Dit uit zich in 

het feit dat we in de praktijk geen wezenlijke invloed op overnames en grote investeringen in binnen- 

en buitenland hebben. Er is slechts sprake van een beperkte invloed op de Raad van Bestuur en de 

Raad van Commissarissen. Lokale gemeentes hebben daarmee een zeer beperkte invloed op het 

beleid van Eneco en Stedin. Met andere woorden: er zijn op dit moment geen directe 

sturingsmechanismen voorhanden. 

Daarnaast hebben wij als gemeente  Albrandswaard slechts een bescheiden deelname in het 

aandelenkapitaal van 0,42% per bedrijf en daarmee als individuele gemeente geen zeggenschap en 

daarmee invloed op het beleid van Eneco en Stedin. 

 

1.2 Mogelijk wijziging sturingsscenario nodig in de toekomst 

Wegens de discussie of gemeenten nog wel aandeelhouder zouden moeten zijn in een internationaal 

energieservicebedrijf als Eneco Groep nu is (situatie na de splitsing per 1 februari 2017), zal onze 

gemeente nog dit jaar stelling moeten nemen of Eneco de publieke belangen van onze gemeente nog 

dient. Daarmee kan het sturingsscenario voor wat betreft Eneco wijzigen (bij behouden aandelen) of 

zelfs op termijn geheel vervallen (bij afbouwen aandelen en daarmee vervallen van de verbonden 

partij Eneco).   

 

FINANCIËN 

Onze gemeente is geen financiële bijdrage verschuldigd aan Eneco en Stedin. In plaats daarvan 

ontvangen we op basis van ons aandelenkapitaal een jaarlijks dividend (19.887 aandelen per bedrijf, 

zijnde een geringe 0,42% van het totale aandelenpakket per bedrijf). 

Over de afgelopen drie jaar bedraagt de jaarlijkse dividendopbrengst op basis van het ongesplitste 

Eneco in totaal gemiddeld afgerond €  400.000. De winst/dividend verwachting vanaf 2017 is door de 

nieuwe positionering van Eneco op dit moment nog onbekend.  Vooruitlopend hierop wordt de 

structurele dividendopbrengst in onze begroting alvast verlaagd met € 50.000 in 2018 oplopend naar 

structureel € 300.000 vanaf 2020. Mede op basis  van de beslissing over een eventueel verkooptraject 

van de Eneco Groep zal hier het komende jaar financiële duidelijkheid over komen.  
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COMMUNICATIE 

Het aansturingsscenario is bedoeld voor intern gebruik.  

 

UITVOERING 

Interne afstemming.  

 

BIJLAGEN 

1. Raadsbesluit aansturingscenario Eneco (Eneco Groep en Stedin Groep) (verseonnummer 

1257389) 

2. Governance-scan Eneco (Eneco Groep en Stedin Groep) (verseonnummer 1257207) 

 
 
 
Poortugaal, 29 augustus 2017 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de loco - secretaris, de burgemeester, 

 

  

Dick Mol drs. Hans-Christoph Wagner 
 


