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Voorstel: 

1. Niet ingaan op het aanbod van Enexis om 

aandelen in te kopen   
  

Argumenten 

1.1 Enexis heeft de gemeente als aandeelhouder 

aangeboden om de aandelen die wij in Enexis bezitten 

te kopen. Dit heeft de volgende achtergrond. Voor- 

malige aandeelhouders EDON, een rechtsvoorganger 

van Enexis, hebben in het verleden een achtergestelde 

in principe niet aflosbare geldlening aan EDON 

verstrekt. 

Eind 2015 heeft Enexis besloten deze lening toch af te 

gaan lossen. Daarbij hadden gemeenten de keuze zich 

te laten uitbetalen in kas of in aandelen. De meeste 

leninghouders, waaronder onze gemeente, hebben 

besloten zich te laten uitbetalen in kas. 

Met name de provinciale aandeelhouders hebben 

besloten zich in aandelen te laten uitbetalen. Omdat 

Enexis in eerste instantie aandelen wil inkopen bij 

andere aandeelhouders en die doorleveren als aflos- 

sing richting provincies, doet ze ons nu een aanbod tot 

inkoop van aandelen. In het geval er onvoldoende 

aandelen aangeboden worden, zal Enexis nieuwe 

aandelen uitgeven. 

1.2 Enexis wil graag dat aandeelhouders voor 15 april 

een vrijblijvende indicatie geven of ze hun aandelen wel 

of niet willen verkopen. Dit omdat ze zo snel mogelijk 

uitsluitsel wil bieden aan de aandeelhouders die hun 

aandelen wel willen verkopen. Het nu voorliggende 

aanbod tot inkoop van aandelen doet Enexis gestand 

tot 1 oktober 2016. 

1.3 Hetcollege heeft vooralsnog besloten niet in te 

gaan op het aanbod tot inkoop, maar wil gezien de 

onzekerheden op de financiële markten pas in 

september een definitief besluit nemen. De vraag ligt nu 

voor of Hof van Twente haar aandelen uiteindelijk in 

september ter verkoop wil aanbieden. 



Het college kiest er voor de gemeenteraad door 

toezending van dit raadsvoorstel in de gelegenheid te 

stellen zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het 

college te brengen. Daarna zal het college in september 

een definitief besluit op het aanbod van Enexis nemen. 

1.4 Het bezit van aandelen Enexis levert meer 

dividend op dan de rente die het uit te keren bedrag bij 

verkoop oplevert. Over het aandelenbezit Enexis 

hebben we meerjarig € 275.000 of wel 2,1% dividend 

geraamd. Over boekjaar 2014 is een dividend 

uitgekeerd van € 316.967. Over 2015 verwacht Enexis 

een dividend van € 311.027 uit te keren. Bij de huidige 

extreem lage rentestanden levert het uitzetten van 

middelen voor de gemeente weinig rente op. Het 

overgrote deel van de dividendderving gaat dan als 

nadeel op de meerjarenbegroting drukken. Vanwege de 

druk die we nu al zien ontstaan op het meerjarig 

begrotingsbeeld, is een extra probleem vanwege 

dividendderving bijzonder moeilijk op te vangen. 

1.5 De financiële positie van Hof van Twente geeft 

geen aanleiding tot het verwerven van extra 

eenmalige middelen. De 420.307 aandelen Enexis 

van Hof van Twente hebben een intrinsieke waarde 

van € 13,1 miljoen. Ze vertegenwoordigen ruim 

0,28% van het totaal aantal aandelen dat Enexis 

heeft uitstaan. De boekwaarde is € 57.000, dus de 

boekwinst staat vrijwel gelijk aan de verkoop- 

opbrengst. Op dit moment is er in de financiële 

positie van de gemeente echter meer behoefte aan 

structurele ruimte in de begroting dan aan extra 

eenmalige middelen. 

1.6 Enkele argumenten voor verkoop wegen tegen 

het voorgaande niet op. De huidige extreem lage 

rentestand is historisch gezien zeer uitzonderlijk. De 

kans dat die ooit weer (fors) gaat stijgen is aanzien- 

lijk. Wanneer dat is, is echter niet te voorspellen. 

Voor het laatst in 2012 behaalden gemeenten op hun 

uitzettingen nog meer dan 2% rente. 

Over een tot twee jaar verwachten we vanuit onze 

liquiditeitenplanning (incl. planning herfinancierings- 

behoefte) een bedrag van circa € 5 miljoen aan te 

moeten trekken. Op dit moment betalen we voor lang- 

jarig geld circa 1,3%. Bij een procent rentestijging in de 

tussentijd zou financiering vanuit aandelenverkoop 

voordelig zijn. 

Hopen op een rentestijging is eigenlijk een vorm van 

speculeren. Het beter willen weten dan de markt. Daar 

kiest het college niet voor. 

Risico’s 

Mocht de huidige rente nog jaren zo laag blijven als nu, 

dan is dit een financieel te verdedigen keuze. Mocht 

achteraf blijken dat de rente stijgt, dan zal deze keuze 

minder gelukkig blijken te zijn. 



Alternatieven 

Het aandelenpakket kan ook gedeeltelijk aangeboden 

worden. Daar zijn echter dezelfde argumenten tegen in 

te brengen. 

Uitvoering 

Bij verkoop van aandelen Enexis bestaat er een oude 

contractuele verplichting om pro rata ook Tranche D 

van de aandeelhoudersleningen mee te verkopen. In 

het geval van Hof van Twente gaat het om circa 

€ 1 miljoen. Daarover ontvangen we jaarlijkse rente van 

7,2%. Bij verkoop gaan we ook die rente-inkomsten 

missen, jaarlijks € 72.000. 
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