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Voorstel 

1. Instemmen met het verstrekken van een converteerbare hybride lening van 

(geanonimiseerd)

€ 1.403.998 overeenkomstig het verzoek van Enexis Holding N.V., omdat het past in 

de uitoefening van de publieke taak van de gemeente Hof van Twente. 

2. _ Geen zienswijze indienen, over de mogelijkheid tot toekomstige omzetting van de 

lening in aandelen in Enexis. 

3. Het college de bevoegdheid geven tot verstrekken van deze geldlening. 

Argumenten 

Enexis heeft de wettelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een veilig, 

betaalbaar en betrouwbaar energienetwerk. De energietransitie, de uitvoering van het 

Klimaatakkoord, de Regionale Energie Strategieën (RES-en), het faciliteren van particuliere 

initiatieven, verdergaande digitalisering van het netwerk en het beheer van vitale infra- 

structuur, dus de uitvoering van de wettelijke taak, betekenen voor Enexis een structureel 

hoger activiteiten- en investeringsniveau. Op basis van de huidige inzichten en berekeningen 

gaat Enexis tot en met 2030 uit van extra investeringen van in totaal circa € 1,9 miljard 

(landelijk € 16 miljard voor alle netbeheerders gezamenlijk, waarvan € 11 miljard voor 

Tennet). 

Enexis staat daarmee aan de vooravond van een periode van forse groei. Deze groei leidt tot 

extra investeringen en dus hogere afschrijvingen en financieringslasten. De hogere kosten 

mag Enexis als gevolg van wetgeving pas met enkele jaren vertraging gefaseerd door- 

berekenen in de tarieven voor huishoudens en bedrijven. Deze groei moet daarom 

(voor)gefinancierd worden. 

Voor de financiering van deze groei tot 2030 heeft Enexis samen met de Aandeelhouders- 

commissie gewerkt aan een financieringsarrangement. Hierbij heeft Enexis haar 

aandeelhouders nodig. 

Financiering investeringen 

Om kredietwaardig (0.b.v. A-rating) te blijven, zullen nieuwe investeringen slechts voor 1/3e 

met vreemd vermogen en dus voor 2/3e met eigen vermogen gefinancierd dienen te worden. 

Voor de extra investeringen tot 2030 van € 1,9 miljard is dus € 1,3 miljard eigen vermogen 

nodig, zodat € 0,6 miljard geleend kan gaan worden. De (voor)financiering van de groei is 

voor alle netwerkbedrijven in Nederland een belangrijk aandachtspunt. 

Zo heeft Enexis een driesporenplan opgesteld: 

1. _ De focus op kostenbeheersing heeft zijn vruchten afgeworpen en blijft een belangrijk 

uitgangspunt voor de bedrijfsvoering. De extra investeringsopgave tot 2030 is echter 

dermate groot dat die niet gefinancierd kan worden door vermeden kosten. 

2. Het tweede spoor betreft de gesprekken met de regelgever/overheid om tot een 

toekomstgerichte tariefsystematiek te komen. De resultaten daarvan liggen buiten de 

directe invloedssfeer van Enexís. 

3. Het derde spoor betreft de versterking van het eigen vermogen zodat het financieel 

fundament verstevigd wordt. 



Enexis en de Aandeelhouderscommissie hebben verschillende financieringsopties verkend. 

De totale behoefte aan eigen vermogen kan deels gedekt worden uit ingehouden winst. Voor 

het overige zal Enexis een beroep op de aandeelhouders moeten doen. Enexis en (een 

afvaardiging van) de aandeelhouders — bijgestaan door onafhankelijke externe adviseurs — 

zijn tot de conclusie gekomen dat een ‘converteerbare hybride aandeelhouderslening’ van 

€ 500 miljoen het beste past bij de financieringsbehoefte van Enexis, waarbij maximaal 

aangesloten kan worden bij de belangen van de aandeelhouders. Daarbij wordt de lening 

zodanig gestructureerd dat kredietbeoordelaar Standard & Poor’s de lening vanaf dag één 

voor 50% als eigen vermogen aanmerkt. Mochten andere bronnen om het eigen vermogen 

te versterken redelijkerwijs onvoldoende blijken te zijn, dan krijgt Enexis het recht om de 

totale lening van € 500 miljoen op basis van vooraf vastgestelde objectieve gebeurtenissen 

om te zetten in aandelen. Daarmee wordt de lening voor 100% eigen vermogen. 

De rentevergoeding voor de lening is marktconform en wordt bepaald door een 

onafhankelijke deskundige. 

Converteerbare hybride aandeelhouderslening 

Een hybride lening (converteerbaar of niet) is een gestandaardiseerd financieel instrument. 

Als aan bepaalde criteria wordt voldaan, wordt een hybride lening voor 50% als vreemd 

vermogen en voor 50% door kredietbeoordelaars als eigen vermogen beschouwd. 

De lening lijkt op ‘eigen vermogen’, maar is dat in juridisch balans-technisch niet. Zo is de 

lening volledig achtergesteld, heeft die een lange looptijd (60 jaar) en is er onder 

voorwaarden de mogelijkheid om rentebetalingen en aflossingen uit te stellen, maar niet af te 

stellen. Maar na de eerste renteherziening (na 10 jaar) verliest de lening het karakter van 

deels eigen vermogen en wordt die volledig als vreemd vermogen aangemerkt. Daarmee 

verliest de lening voor Enexis het aantrekkelijke karakter (de behandeling als 50% eigen 

vermogen) waardoor op dat moment terugbetaling of verversing voor de hand ligt. 

Enexis krijgt het recht om de lening om te zetten naar aandelen als dat nodig is voor de 

financiële stabiliteit van Enexis. Daarvoor zijn objectieve gebeurtenissen geformuleerd: 

. Als Enexis een lagere credit rating krijgt dan een A rating bij Standard & Poor’s of een 

A2 rating bij Moody’s, of 

. Als kredietbeoordelaars zo’n verlaging aankondigen. 

Bij het verstrekken van de lening wordt dus al ingestemd met de mogelijke omzetting in 

aandelen. Te zijner tijd zal dit daarmee leiden tot een vergroting van het aandelenbezit 

(procentueel blijft het belang in Enexis wel hetzelfde). 

De raad wordt voorgesteld geen wensen en bedenkingen middels een zienswijze te uiten 

over deze leningsconstructie, dus op voorhand in te temmen met het eventueel omzetten 

van (een deel van) de lening in aandelen Enexis. 

Het aantal aandelen dat nodig is voor conversie wordt bepaald door de waarde op het 

moment van conversie. De waarde van de aandelen wordt op dat moment door een 

onafhankelijke deskundige derde vastgesteld. 

Verzoek aan aandeelhouders 

Enexis verzoekt alle aandeelhouders om, bij voorkeur naar rato van aandelenbezit, een 

converteerbare hybride aandeelhouderslening van in totaal € 500 miljoen beschikbaar te 

stellen conform de condities in de leningsovereenkomst. 

Enexis is eigendom van 5 provincies en 88 gemeenten, waaronder de gemeente Hof van 

Twente. Als verbonden partij is Enexis een verlengstuk van de gemeente en faciliteert ze de 

gemeente om de ambities op het gebied van duurzaamheid te kunnen realiseren. 

De ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering zijn zowel lokaal als 

landelijk een belangrijk thema. Dit noodzaakt netbeheerders tot enorme investeringen in de 

elektriciteitsnetten. 

Realisatie van deze ambities sluit naadloos aan op onze eigen duurzaamheidsambities en 

behoort tot de publieke taak van onze gemeente. Om die reden wordt geadviseerd in te gaan 

op het verzoek van Enexis tot het versterken van haar eigen vermogen. 



Financieel belang 

De hoogte van de lening van Enexis wordt, bij voorkeur, bepaald naar rato van het 

aandelenbezit, zodat bij een conversie van de lening naar aandelen geen verwatering van 

het belang zal optreden. Het belang van Hof van Twente is 0,2808% (420.307 aandelen) in 

het totaal, wat neerkomt op een lening van € 1.403.998. 

De rentevergoeding voor de lening is marktconform en wordt bepaald door een 

onafhankelijke deskundige, namelijk Deloitte. Hiervoor heeft Deloitte een uitgebreide analyse 

gemaakt en de uitgangspunten uiteengezet. Deze uitgangspunten zijn gecontroleerd en 

beoordeeld door Bureau Zanders, de adviseur van de provinciale aandeelhouders. Op basis 

van deze uitgangspunten wordt de rente op de lening kort voor de startdatum vastgesteld. 

Op dit moment wordt een rentevergoeding verwacht van rond de 2%. De daar tegenover 

staande gemiddelde toe te rekenen rente in de begroting is nu circa 1,56%. Nieuw aan te 

trekken langlopende financiering op de kapitaalmarkt ligt momenteel onder de 1%. Bij een 

toekomstige omzetting in aandelen zal naar verwachting in plaats van een rentevergoeding 

dividend worden uitgekeerd. Het dividendrendement over 2019 was 2,3%. 

De vraag kan opkomen waarom een gemeente die moeite heeft haar begroting sluitend te 

krijgen deze lening zou verstrekken. Het verstrekken van deze lening heeft echter geen 

negatieve invloed op onze budgettaire positie. De lening financieren wij met externe 

financieringsmiddelen (dus geen beslag op reserves), de van Enexis te ontvangen bedragen 

voor rente en aflossing zijn hoger dan wat onze gemeente zelf voor haar financiering kwijt is. 

Risico’s 

Het risico van de lening is beperkt. Enexis is financieel een solide bedrijf met een uitstekende 

reputatie. Dat blijkt ook uit de waardering van kredietbeoordelaars die Enexis beoordelen 

met een A+ rating. Daamaast opereert Enexis in een gereguleerde markt, waardoor Enexis 

een gegarandeerde afname heeft en binnen de kaders van de toezichthouder Autoriteit 

Consument en Markt ook een mate van winst ("redelijke vergoeding") mag maken. 

Anderzijds kan niet uitgesloten worden dat de credit rating van Enexis alsnog verlaagd wordt, 

omdat om extra investeringen te financieren meer vreemd vermogen dan nu verondersteld 

moet worden aangetrokken. 

Bij een conversie van de lening in aandelen vervallen de rentebaten en komen daar 

(onzekerdere) dividendopbrengsten voor terug. 

Alternatieven 

Indien wij geen lening zouden verstrekken, krijgt Enexis waarschijnlijk ook de benodigde € 

500 miljoen wel bij elkaar omdat de 5 provincies die samen 75% van de aandelen bezitten 

in het voortraject al betrokken en akkoord zijn. 

Indien wij een hogere lening zouden verstrekken, zou de enige redenen die daarvoor aan te 

voeren is, het renteresultaat en het uitbreiden van ons aandeelhoudersbelang zijn. Het is tot 

op heden echter geen ambitie van de gemeente om ons aandeelhoudersbelang in Enexis uit 

te breiden. Om echt meer invloed te krijgen, zou het om een zeer forse uitbreiding van ons 

belang moeten gaan. Het verstrekken van leningen puur om het behalen van renteresultaat 

(los van dienen publiek belang) is daarnaast in strijd met de Wet Fido. 

Vervolg 

Als de raad positief heeft besloten kan het college verdere invulling geven aan het formele 

proces tot het aangaan van de leningsovereenkomst. Wij dienen ons door ondertekening van 

de overeenkomst uiterlijk 16 november 2020 aan te melden om in de financieringstranche 

van 30 november 2020 mee te doen. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris, de byrgemeester, 

drs. D. Lacroix 
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.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
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