
Motie krachten bundelen blijvende aandeelhouders Eneco 

 

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 2 november 2017, ter bespreking van het 

Voorstel van het college inzake Programmabegroting 2018-2021 (RIS 297813), 

 

constaterende dat een meerderheid van de Haagse gemeenteraad in de vergadering van 5 oktober 

2017 tegen het principebesluit tot het afbouwen van het aandeelhouderschap Eneco heeft gestemd, 

waarmee Den Haag behoort tot de zogenoemde ‘blijvende aandeelhouders’; 

 

overwegende dat de belangen van de blijvende aandeelhouders niet vertegenwoordigd worden door 

de zittende aandeelhouderscommissie, gezien het standpunt van de zittende 

aandeelhouderscommissie ten aanzien van verkoop en vanwege potentieel conflicterende belangen in 

de toekomst; 

 

overwegende dat de wethouder FVVM tijdens voornoemde raadsvergadering in zijn betoog heeft 

aangegeven dat de blijvende aandeelhouders geen invloed zouden hebben op de keuzes die gemaakt 

worden door de verkopende aandeelhouders, omdat de blijvende aandeelhouders niet aan tafel 

zouden zitten;        

 

overwegende dat de blijvende aandeelhouders, aangezien deze circa 25% van het uitstaande 

aandelenkapitaal vertegenwoordigen, een doorslaggevende stem kunnen hebben bij allerlei 

fundamentele beslissingen die nog genomen moeten worden, zoals eventuele statutenwijzigingen; 

 

overwegende dat het van belang is dat de blijvende aandeelhouders, die ongeveer 25% van het 

uitstaande aandelenkapitaal vertegenwoordigen, de aandelen behouden en niet verkopen aan de 

beoogd koper; 

 

van mening dat de blijvende aandeelhouders intensief samen moeten gaan werken om maximale 

invloed te behouden op het verkoop- en biedingsproces van de aandelen door de verkopende 

aandeelhouders; 

 

van mening dat het daarom wenselijk is dat de blijvende aandeelhouders gezamenlijk een eigen 

aandeelhouderscommissie oprichten, met het doel de blijvende aandeelhouders te vertegenwoordigen 

in de (voorbereiding van de) algemene vergadering van aandeelhouders, in de overleggen tussen 

aandeelhouders, Raad van Commissarissen en de directie van Eneco en in de overleggen met de 

verkopende aandeelhouders en de door hen ingehuurde adviseurs en de adviseurs van de directie 

van Eneco; 

 

van mening dat het wenselijk is dat niet alleen bestuurders zitting hebben in deze commissie, maar 

dat ook raadsleden vertegenwoordigd worden; 



 

van mening dat de blijvende aandeelhouders reeds nu moeten werken aan een goede infrastructuur 

om met een eventueel nieuwe meerderheidsaandeelhouder te kunnen overleggen; 

 

verzoekt het college het initiatief te nemen, dan wel andere initiatieven te ondersteunen, om te komen 

tot een aandeelhouderscommissie die blijvende aandeelhouders vertegenwoordigt en adviseert; 

 

verzoekt het college niet akkoord te gaan met de voorwaarde dat niet-verkopende gemeenten niet 

onderling mogen handelen in aandelen noch akkoord te gaan met de verplichting, in geval van 

verkoop, aan de beoogd koper te verkopen1;  

 

verzoekt het college om aan de afbouwende aandeelhouders duidelijk te maken dat het van belang is 

dat de aandelen van de gemeenten die voor behoud hebben gekozen niet worden aangeboden in een 

eventueel verkoopproces, 

 

en gaat over tot de orde van de dag.  
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1 Zoals deze verwoord staan in het consultatiedocument. 


