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BETREFT   

Verdiepingsvragen in relatie tot het algemeen belang en Eneco 
 
 
 
Geachte College en gemeenteraadslieden, 

 

Uw gemeente staat voor de keuze voor het aandeelhouderschap Eneco. Voor 31 oktober dient u te 

kiezen tussen afbouwen of behouden. Een keuze die voor u grote financiële consequenties heeft. 

Als Nederlandse maatschappelijke organisaties staan wij voor belangen als behoud van de 

werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden van medewerkers, verduurzaming van de 

energievoorziening en aanspreekbaarheid van bedrijven die in ons land opereren. We zien dat Eneco 

nu bijdraagt aan een reeks maatschappelijke belangen. We noemen hier de verduurzaming van het 

energiesysteem, levering van warmte, werkgelegenheid, innovatie. Bovendien is Eneco als Nederlands 

bedrijf goed aanspreekbaar op haar beleid en denkt het actief mee over de energietransitie. 

Over het voortzetten van deze maatschappelijke belangen na verkoop maken wij ons zorgen. Verkoop 

van andere – eerder publieke -  bedrijven is volgens ons maatschappelijk gezien een aantal keer  niet 

goed afgelopen. Dat vergt aanvullende vragen dan enkel “behoud of afbouw” van het 

aandeelhouderschap. Het is uiteraard aan u om te besluiten over behoud of afbouwen; maar wij 

vragen u wel een aantal randvoorwaarden te stellen bij een eventuele verkoop. 
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Wij stellen u hierover dus aan aantal extra vragen en hopen dat u uw mening hierover naar ons, 

naar Eneco en de Aandeelhouderscommissie (AHC) communiceert: 

A. Bent u bereid te voorkomen dat na publiek aandeelhouderschap één private aandeelhouder de 

meerderheid van Eneco zal overnemen? Bijvoorbeeld door gefaseerde of gedeeltelijke verkoop of 

een beursgang. 

B. Bent u bereid, voorafgaand aan verkoop eisen te stellen over de trackrecord van een nieuwe 

aandeelhouder op het gebied van duurzaamheid, omgang met overgenomen bedrijven en 

arbeidsvoorwaarden?  

C. Bent u bereid bij verkoop andere voorwaarden te stellen, die de continuïteit en stabiliteit van 

Eneco waarborgen? Bijvoorbeeld een verbod tot opsplitsing, een grens aan de schuldenlast en 

handhaving van het hoofdkantoor in Rotterdam. 

D. Bent u bereid om bij verkoop de aandelen eerst aan te bieden aan andere publieke 

aandeelhouders of geïnteresseerde energiecoöperaties ? 

E. Bent u bereid voorafgaand aan verkoop een beschermingsconstructie in de statuten op te laten 

nemen om de maatschappelijke belangen veilig te stellen?  

Wij willen u vriendelijk verzoeken op deze vragen te reageren. Uw antwoorden zien wij graag 

spoedig, maar in ieder geval vóór 24 oktober, tegemoet via de mail: cbb@cnv.nl ovv “AB Eneco”. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ben Hoogendam Ruud Cornelisse Joris Wijnhoven Donald Pols 
Bestuurder  
CNV Publieke Diensten 

Bestuurder  
FNV Publiek Belang 

Campagneleider 
Greenpeace klimaat & 
energie 

Algemeen directeur 
Milieudefensie 
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