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Algemene dekkingsmiddelen
WENSEN EN BEDENKINGEN inzake splitsing Eneco holding NV

Gezien de verplichte splitsing van Eneco Holding NV zijn wij op grond van
artikel 160, lid 2 van de Gemeentewet voornemens om in de
aandeelhoudersvergadering van Eneco in november 2016 in te stemmen met het
splitsingsplan en met de vaststelling van de statuten en convenant van de gesplitste
ondernemingen, overeenkomstig bijgaand besluit van ons college en onder klein
voorbehoud van nog lopende juridische procedures.

Voorgesteld besluit
De gemeente Dordrecht besluit om in de aandeelhoudersvergadering van Eneco
Holding NV op 30 november 2016 om:
1. in te stemmen met de wijze van splitsing en goed te keuren:
de wijziging van de identiteit en het karakter van Eneco Holding NV in de zin
van artikel 2:107a Burgerlijk Wetboek;
de wijze van splitsing door middel van (i) het uitkeren van de aandelen van
het energiebedrijf (in natura) aan de aandeelhouders van Eneco Holding NV en
(ii) het omzetten van Eneco Holding NV tot holding van de netwerkgroep;
2. in te stemmen met het besluit tot statutenwijziging van Eneco Holding. De
governance van de netwerkgroep wordt tot uitdrukking gebracht in gewijzigde
statuten Eneco Holding, aangevuld met een convenant met de
aandeelhouderscommissie (hierna AHC). Het convenant met de AHC geldt
(nagenoeg) identiek voor het energiebedrijf. Instemming met de
statutenwijziging van Eneco Holding zal tevens inhouden instemming met het
convenant (dat dus zowel voor netwerkgroep als energiebedrijf zal gelden).

Ten aanzien van het besluit tot uitkering van het energiebedrijf geldt dat tot de
uitkering daadwerkelijk wordt besloten tijdens de bijzondere vergadering van
aandeelhouders, te houden op 27 januari 2017. Personele benoemingen zijn nog niet
concreet voorgesteld, maar deze afwegingen vallen binnen de bevoegdheden van het
college.

Samenvatting
Eneco Holding NV wordt gesplitst in het netbedrijf en het energiebedrijf. De
gemeente Dordrecht ontvangt aandelen van het nieuwe energiebedrijf. Vooralsnog
heeft splitsing geen gevolgen voor de begroting (dividend) of voor de balanspositie
van de gemeente. De gemeente Dordrecht heeft tot op het moment van ontvangen
van het splitsingspakket (bijlage) nog geen concrete voordrachten voor
benoemingen van bestuurders en commissarissen ontvangen.

Inleiding
Eneco moet ingevolge de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) worden gesplitst in
2 afzonderlijke bedrijven, te weten een netbedrijf en een energiebedrijf. Ons college
heeft u daartoe op 21 juni jl. een raadsinformatiebrief gestuurd. Omdat er door
aandeelhouders met de onderneming uitvoerig is gesproken over de uitwerking van
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de governance is de planning enigszins in de knel gekomen; ook voor ons college
zelf. Maar de voorzienbare tijdsklem was ook precies de reden dat door ons een
bezwaarschrift bij de ACM werd ingediend.

Doelstelling
Doelstelling van ons voornemen is om te voldoen aan wet- en regelgeving (m.n.
WON).

Argumenten
De statuten in combinatie met het convenant tussen onderneming(en) en
aandeelhouders voldoen aan regelgeving en geven invulling aan de door
aandeelhouders beoogde transparantie.

De grootste verandering voor de aandeelhouders is dat zij aandeelhouder worden
van twee bedrijven, in plaats van één, waaruit volgt dat er voortaan met twee
besturen moet worden gesproken en dat er twee convenanten zijn en twee sets
statuten. De statuten van beide bedrijven zijn grotendeels hetzelfde; dit om het
splitsingsproces zo eenvoudig en duidelijk mogelijk te houden. Verschillen zijn m.n.
de doelstellingen; bij het netbedrijf gebaseerd op de WON.
Het convenant voorziet erin dat de AHC wordt betrokken bij de vaststelling van de
strategie van de onderneming, het beloningsbeleid en bij benoemingen van
bestuurders/commissarissen. Ook wordt de AHC geraadpleegd ingeval van politiek
mogelijk gevoelige vraagstukken. Verder is afgesproken dat ingeval van
verkoopvraagstukken rondom het aandeelhouderschap in het energiebedrijf, partijen
gezamenlijk opereren.
Met de RvC is afgesproken dat met name de beloningen van het netbedrijf conform
WNT-normering moeten worden. Er gelden dan wel overgangstermijnen voor
personeel dat al in dienst is bij het netbedrijf. De RvC, maar ook de AHC hecht aan
verwerving en behoud van gekwalificeerd personeel. Voor het energiebedrijf zal
volgens de RvC zorgvuldig worden gekeken naar een andere "peergroup" dan die tot
dusver is gebruikt. De nieuwe peergroup wordt o.a. bekeken op schaalgrootte
bedrijf, vergelijkbaarheid activiteiten, risico's en mate van overheidsinvloed. Dit is
echter uitwerking in een latere fase; waarover wordt besloten in de
aandeelhoudersvergadering in najaar 2017.
Het convenant is geen vrijblijvend document en kan ook niet makkelijk worden
opgezegd door een van beide partijen. De aandeelhouderscommissie ziet het
convenant als een goede verbindende set afspraken voor de toekomst. De
werkverhoudingen tussen de AHC's en gesplitste ondernemingen worden nog nader
uitgewerkt.
De voorgenomen vermogensverdeling, die al bij onze eerdere brief (zienswijze naar
ACM) is geschetst, voldoet aan regelgeving en biedt beide bedrijven perspectief voor
zelfstandige financierbaarheid en een hoge creditrating. Dit is gunstig voor het
aangaan van financieringen tegen lage rente .
Het voor gemeenten belangrijke dividendbeleid (standaard 50% pay out) blijft
gehandhaafd. De gemeente Dordrecht raamt het dividend prudent. Gezien de
marktomstandigheden is dit een juiste keuze. Een incidenteel voordeel is ook
makkelijker te verwerken dan een materiële tegenvaller. Voor begrotingsjaar 2017 is
nog een meevaller voorzienbaar, maar voor de periode erna niet.
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Kanttekeningen
Een NV is niet gelijk aan bijvoorbeeld een Gemeenschappelijke Regeling. Een NV
heeft aanzienlijk meer eigen positie voor zowel Raad van bestuur als Raad van
Commissarissen dan een DB of AB. Dat betekent de politieke sturing op een NV ook
echt beperkter is dan bij een GR. Dat is ook straks het geval. Een ultieme maatregel
is het eventueel opzeggen van vertrouwen in bestuurders c.q. een actie naar de
Ondernemerskamer.

De statutaire drempel in de huidige set statuten was zodanig hoog (C 350 miljoen)
dat de aandeelhouders in de afgelopen 10 jaar maar één keer vooraf formeel om hun
mening is gevraagd bij een investeringsvraagstuk en één keer bij een
financieringsvraagstuk. Het hanteren van een convenant en het schrappen van de
adviesdrempel in de statuten oogt dus als achteruitgang, maar is het naar onze
mening niet. De drempel voor het betrekken van aandeelhouders bij nieuwe
investeringen is verlaagd naar C 100 miljoen.
Ook worden aandeelhouders geïnformeerd over de strategie en financiële vertaling
ervan. Er is echter geen overeenstemming bereikt om aandeelhouders hier van
tevoren bij te betrekken.

Aandeelhouderspositie
Het plan voorziet in de gedwongen splitsing. Gemeenten ontvangen nieuwe aandelen
energiebedrijf, die op zich verhandelbaar zijn. Momenteel is verkoop van aandelen
netbedrijf, anders dan aan andere overheden niet mogelijk. De nieuwe statuten
Netbedrijf houden wel die mogelijkheid open, ingeval het op termijn mogelijk wordt
om bijv. een minderheidsaandeel te verkopen. (gelijk de discussie die de Staat met
de Tweede Kamer heeft met de belangen in Tennet).
Een eventuele afweging tot (partiële) verkoop aandelen van het energiebedrijf kan
op ieder later moment na splitsing aan de orde komen. Daarbij dienen onder andere
de implicaties voor de huidige exploitatiebegroting i.c.m. de (geen) rentevergoeding
bij schatkistbankieren/boetes bij vervroegde aflossingen te worden meegewogen. In
onze eerdere raadsbrief gaven wij al aan geen voornemens op korte termijn te
hebben (= deze raadsperiode). Voor de verdere toekomst geldt dat we dit af willen
laten hangen van de strategiebepaling, het perspectief en de (financiële/
markt -)omstandigheden op dát moment. Er is wat ons betreft geen urgentie tot
verkoop.
Kosten en dekking
Het splitsen geschiedt voor de gemeente zelf op budgettair neutrale wijze. Splitsing
kost de onderneming zelf tientallen miljoenen. De indicatieve verdeling van activa,
vermogen en schuld o.g.v. de balans ultimo 2015 was al vermeld op pagina 10 van
de bijlage bij onze eerdere raadsbrief.

Wel maakte/maakt de aandeelhouderscommissie kosten voor externe advisering.
Adviesbehoefte zal ook in de toekomst nodig zijn. Daarom is afgesproken dat
aandeelhouders gezamenlijk C 1 miljoen daarvoor beschikbaar houden, vanuit hun
dividend. (Met de omstreeks 2000 verstrekte middelen in ongeveer dezelfde omvang
is dus lang gedaan). Dit betekent dat indirect de gemeente Dordrecht circa
C 90.000,- betaalt; welke direct afgerekend wordt bij de in 2017 te ontvangen
dividenduitkering.
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De nieuwe aandelen ontvangt de gemeente om niet. Uw raad hoeft dus geen krediet
beschikbaar te stellen.

Duurzaamheid
Niet zozeer nu van toepassing: het gaat hier om afgedwongen juridische splitsing
van de onderneming.
Communicatie en inclusief beleid
De gemeente is passief in haar communicatie over de splitsing. Dit wordt
overgelaten aan de voorzitter van de AHC en aan de onderneming zelf.
Vervolg en evaluatie
Indien er in het vervolgproces zich onverhoopt omstandigheden voordoen die extern/
politiek gevoelig zijn zal de wethouder daar in beslotenheid met de commissie
Bestuur en Middelen mondeling over communiceren.
Bijlagen
- ontwerp besluit;
- Informatiepakket Eneco;
- collegebesluit.

Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris .
de burg meester

M.M. van der Kraan
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