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Memo – Stand van zaken Eneco september 2018  

 
Voor  : Commissie Samen Leven  
Van  : College Ridderkerk – wethouder Financiën - Volbregt Smit 
Datum : 17 september 2018 
 
  
Geachte commissieleden, 
 
Hierbij ontvangt u een memo over de laatste stand van zaken van het verkoopproces 
bij Eneco. 
 
Op 18 juli jl. heeft de ondernemingsrechter van het gerechtshof geoordeeld dat er 
een onderzoek komt naar het beleid en de gang van zaken bij Eneco tijdens het 
privatiseringsproces in 2017 en het mediation-traject van begin 2018. Dit betekent 
een vertraging van het verkoopproces. De Aandeelhouderscommissie (AHC) 
verwacht nu het verkoopadvies pas in december 2018 op te leveren. Definitieve 
besluitvorming is vervolgens afhankelijk van het te kiezen proces (veilingverkoop, 
beursgang of beide) en zal naar verwachting voor eind 2019 plaatsvinden.  
De voorbereiding en uitvoering van het verkoopproces is complex en wordt beïnvloed 
door diverse risicofactoren. Pas na definitieve besluitvorming door alle aandeel-
houders komt er duidelijkheid over het exacte tijdstip, de financiële omvang en de 
voorwaarden van de verkooptransactie. 
 
Wij verwijzen u verder naar de Raadsinformatiebrief uitspraak ondernemingskamer 
privatisering Eneco van 24 augustus jl. waarin wij nader ingaan op de gevolgen van 
de uitspraak van het gerechtshof. Na het opstellen van deze raadsinformatiebrief 
hebben zich geen bijzondere ontwikkelingen voorgedaan.  
 
Wel is inmiddels duidelijk geworden dat Den Haag het voornemen heeft om de 
aandelen toch te verkopen. Het college van Amstelveen constateert dat het lastig is 
om nog als kleine aandeelhouder door te gaan. Zij vraagt dan ook van haar raad om 
aan te geven waar het geld aan moet worden besteed in geval van verkoop. 
Daarmee bedraagt het aandeel gemeenten met als voorlopig standpunt niet te 
verkopen nog slechts 7,5%.  
 
In feite wachten alle gemeenten – of deze nu het voornemen hebben om te verkopen 
of niet – de vervolgonderzoeken bij Eneco af. Mede op basis hiervan zullen wij als 
college van Ridderkerk een definitief besluit nemen waarbij wij uiteraard uw raad 
voorafgaand daaraan betrekken.  


