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AGENDA 

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 

VAN ENEXIS HOLDING N.V. 
 

 
 
 
 donderdag 11 april 2019 aanvang 11.00 uur  
 Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle, Stationsplein 1    
 

 

 

 

 

 

1 OPENING 

2 VERSLAG AVA 5 APRIL 2018 

3 INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN  

4 JAARVERSLAG 2018  
a. Vaststellen jaarrekening 2018 
b. Vaststellen winstbestemming  

5 DECHARGE  
a. Decharge Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid  
b. Decharge Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht  

6 STRATEGIE 

7 VASTSTELLING GEWIJZIGD REGLEMENT AANDEELHOUDERSCOMMISSIE 

8 BENOEMING LID AANDEELHOUDERSCOMMISSIE  

9 BENOEMING LID RAAD VAN COMMISSARISSEN  

10 WAT VERDER TER TAFEL KOMT / RONDVRAAG  

11 SLUITING  
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              verslag 
 
 

1 Opening  

 
De voorzitter opent de vergadering om 15.45 uur en heet alle aanwezigen welkom.  
De voorzitter constateert dat de vergadering reglementair is opgeroepen en dat besluiten bij meerderheid 
van stemmen genomen zullen worden. Er is geen aanleiding om de vergadering niet in het openbaar te 
houden. 
Namens de aandeelhouders heeft mevrouw A. Traag (gedeputeerde provincie Overijssel) zich bereid 
verklaard het verslag van deze vergadering mee te concipiëren. De voorzitter heet in het bijzonder welkom 
de heren Romme en Hofstede als vertegenwoordigers van de externe accountant van de vennootschap en 
de heren Verhoeven, Doreleijers en Weldam  namens de Ondernemingsraad.   

2 Verslag AvA 20 april 2017 

 
De voorzitter vraagt de aandeelhouders of er vragen of opmerkingen over het verslag van 20 april 2017 
zijn. Nu deze niet worden ingebracht wordt het verslag vastgesteld  
onder dankzegging aan de heer Hoskam, wethouder gemeente ‘s-Hertogenbosch, als mede-opsteller. 

3 Ingekomen stukken en mededelingen 

 

De voorzitter constateert dat er geen ingekomen stukken of mededelingen zijn. 

4 Behandeling jaarverslag 2017 door Raad van Bestuur alsmede vaststellen jaarrekening en 

winstbestemming 

 
De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van de Raad van Bestuur/CEO,  
de heer P. Vermaat. 
 
Algemeen 
De heer Vermaat blikt terug op het jaar 2017 en staat allereerst stil bij het betreurenswaardige dodelijke 
ongeval in een middenspanningsstation in Groningen begin december. Een en ander onderstreept het 
belang van het thema veiligheid en dat blijvende scherpte en alertheid bij management en medewerkers 

verslag  Algemene Vergadering van Aandeelhouders  

van Enexis Holding N.V. 

datum/tijd  5 april 2018 om 15.45 uur 

  Bestuurscentrum gemeente ’s-Hertogenbosch 

ons kenmerk  18AvA07 

   

   

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding N.V. 

d.d. 11 april 2019 te Zwolle (agendapunt 2) 
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geboden is. Alles is er nu op gericht om een hernieuwde inspanning op gebied van veiligheidsbewustzijn in 
de organisatie te doen. 
 

 Aan de hand van enkele kerngegevens gaat de heer Vermaat in op de belangrijkste resultaten in 2017. Op 
gebied van betrouwbaarheid is sprake van continuering van de positieve trend; de gemiddelde uitval 
(Elektriciteit) in het Enexis gebied van 13,8 minuten is zelfs historisch laag.  

 
  Veiligheid aldus de heer Vermaat blijft prioriteit nummer één zowel ten aanzien van eigen personeel als dat 

van aannemers. Het thema heeft meerdere aspecten zoals bv. publieke veiligheid maar ook zaken als 
cybersecurity en asbest vergen veel inspanningen van de organisatie. Daarnaast heeft privacybescherming 
de bijzondere aandacht van het management met het oog op wetgeving die binnenkort van kracht wordt 
(AVG). 

   
  Wat investeringen betreft is wederom veel geïnvesteerd in distributieautomatisering waardoor op afstand 

kan worden gemonitord en geschakeld.  
  Op het gebied Klanttevredenheid refereert de heer Vermaat aan de inspanningen om de customer effort 

scores te verbeteren en de voortgang ten aanzien van de uitrol van slimme meters. 
  
  Specifiek op gebied van de energietransitie licht de heer Vermaat enkele belangrijke ontwikkelingen toe die 

Enexis raken zoals de aanleg van zonneparken en alle inspanningen op gebied van CO2 reductie. Ook de 
visie van Enexis ten aanzien van de toekomst van het gasnet komt aan de orde.  

 Aan de hand van enkele voorbeelden bespreekt hij vervolgens de voortgang op onder meer duurzame 
gebiedsontwikkeling en - mobiliteit, twee activiteiten die vanuit Enpuls worden ondernomen, veelal in 
nauwe samenwerking met gemeenten en provincies. 

 De heer Vermaat spreekt zijn waardering uit over de medewerkers van wie veel wordt gevraagd en 
beschrijft de inspanningen die worden gedaan op gebied van duurzame inzetbaarheid. Hij beëindigt zijn 
toelichting met het initiatief van enkele autoloze (dins)dagen teneinde de CO2 uitstoot te beperken dat 
inmiddels navolging krijgt van andere organisaties.  

 De voorzitter geeft het woord aan de heer Blacquière, lid Raad van Bestuur/CFO. 
  
  Financieel 
 De heer Blacquière staat stil bij de succesvolle integratie van de netten in Weert (voormalig Stedin) in de 

Enexis organisatie. 
  Aansluitend maakt hij een ronde langs de belangrijkste cijfers van 2017 die een stabiele financiële prestatie 

tonen.  
 
  De balanspositie is onverminderd sterk en uitgaande van het profiel van een A-creditrating wordt ingegaan 

op de relevante ratio’s voor Enexis waaraan zij ruimschoots voldoet. 
 
 Het dividendvoorstel behelst dat de winst voor 50% wordt uitgekeerd in de vorm van dividend (€ 103,5 

miljoen, uit te betalen op 10 april a.s.). Het restant wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.  
 Daarna gaat de heer Blacquière kort in op het overzicht van de financiële stromen naar de aandeelhouders 

in 2018. Naast de dividenduitkering betreft dit een rentebetaling met betrekking tot aandeelhouderslening 
tranche D ad € 25,2 miljoen. Voor een aantal noordelijke aandeelhouders wordt daarnaast in verband met 
de vaststellingsovereenkomst EDON lening een suppletie-uitkering gedaan op 31 december a.s.  
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 Tenslotte blikt de heer Blacquière kort vooruit aan de hand van een overzicht met enkele  kerncijfers voor 

2018 op gebied van tarieven, investeringen, financiering en dividend.  
 
 De voorzitter dankt de heer Blacquière voor zijn toelichting en geeft de vergadering gelegenheid tot het 

stellen van vragen en/of opmerkingen.  
 
 Mevrouw Spierings complimenteert de Raad van Bestuur met het heldere jaarverslag en de financiële 

prestaties. Zij onderschrijft het belang van de aandacht die in de presentatie ook is uitgegaan naar 
aspecten als veiligheid en klant- en medewerker tevredenheid.  

  Op haar vraag rond compliancy met WNT wetgeving en de transparantie over het onderwerp in het 
jaarverslag bevestigt de heer Vermaat dat Enexis compliant is met de wetgeving, er geen beloning 
plaatsvindt boven de WNT norm (ook niet binnen Fudura en Enpuls) en dat de wijze van publicatie in lijn is 
met de wetgeving. 

  Desgevraagd door de heer Van Groos verduidelijkt de heer Blacquière de gang van zaken rond het 
(versneld) afschrijven van oude voorraden slimme meters en de belangrijkste overwegingen die daarbij 
een rol hebben gespeeld (met name op technisch en veiligheid gebied). Daarnaast suggereert de heer Van 
Groos om in de toekomst in het jaarverslag naast toelichtingen op afwijkingen ook aandacht te besteden 
aan trends. 

  
De voorzitter stelt voor het jaarverslag 2017 goed te keuren en de jaarrekening 2017 vast te stellen 
inclusief de winstbestemming. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. 
 

Strategisch Plan 

Vervolgens blikt de heer Vermaat kort terug op de op 8 maart jl. gehouden dialoog met de 
Aandeelhouderscommissie over ontwikkelingen met impact op de energievoorziening.  
De belangrijkste conclusie was het feit dat het huidige Strategische Plan van Enexis nog steeds een goede 
basis is richting toekomst en dat bijstelling op dit moment niet nodig is. 
 

Klimaatakkoord 

De heer Vermaat gaat dan in op de actuele ontwikkelingen rond de vijf klimaattafels waaraan relevante 
partijen gezamenlijk het klimaatakkoord 2018 ontwikkelen. 
Hij schetst een aantal belangrijke punten en beginselen waarover de netbeheerders daarbij input leveren 
zoals (het belang van) wijkaanpak, inpassing van lokale bronnen, vitale infrastructuur in publieke handen 
en in- en uitfasering van infrastructuur. 
Ook bespreekt hij enkele randvoorwaarden die vanuit netbeheerder perspectief dienen te gelden bij een 
verdere versnelling van de energietransitie. Als voorbeeld noemt hij o.a. het benodigde democratische 
draagvlak, het belang van een integrale aanpak waarbij energie-infrastructuren als een onderling 
verbonden geheel worden bezien en de noodzaak van een financieel kader voor de kostenverdeling van 
infrastructuur.  
Vanuit de vergadering wordt deze lijn onderschreven waarbij men de hoop uitspreekt dat de inbreng van 
Enexis de discussies aan de betreffende tafels van de nodige transparantie, feitelijkheid en realisme 
voorziet. Men spreekt de wens uit dat Enexis deze rol ook actief oppakt. Men acht het daarbij van belang 
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en gewenst om in gezamenlijkheid zoveel als mogelijk aan de voorkant van deze discussies geïnformeerd 
te zijn. Dit om elkaar te kunnen ondersteunen in de discussies en waar nodig in de lobby-activiteiten. 
Gelet op het tijdpad van de klimaattafels stellen de voorzitter en de heer Calon voor om nog voor de zomer 
bijeen te komen en niet te wachten op volgende reguliere AHC vergadering. Men verzoekt de Raad van 
Bestuur met een voorstel hiertoe te komen. 

5 Decharge  

 

a Decharge Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid 

 

De voorzitter stelt de vergadering voor om de Raad van Bestuur van Enexis Holding N.V. decharge te 

verlenen voor het gevoerde beleid in 2017.  

De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. 

 

b  Decharge Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht 

 

De voorzitter stelt voor om de Raad van Commissarissen van Enexis Holding N.V. decharge te verlenen voor 

het door hem gehouden toezicht in het jaar 2017. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.  

6 Benoeming lid Aandeelhouderscommissie 

De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met de benoeming van mevrouw  
A. Traag, namens de provincie Overijssel, in de Aandeelhouderscommissie. De vergadering gaat akkoord 
met dit voorstel. 

7 Herbenoeming lid Raad van Commissarissen  

De voorzitter geeft het woord aan de vice voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer Calon. Deze 
geeft aan dat de heer Moerland bij gelegenheid van deze vergadering aftreedt doch dat hij, tot genoegen 
van de Raad van Commissarissen, te kennen heeft gegeven beschikbaar te zijn voor een tweede 
zittingstermijn in de Raad.  
De heer Calon memoreert het recente gesprek tussen vertegenwoordigers van de 
Aandeelhouderscommissie en de heer Moerland in dit kader en vraagt vervolgens de Ondernemingsraad in 
de persoon van de heer E. Verhoeven het standpunt van de Ondernemingsraad voor wat betreft de 
voorgenomen herbenoeming kenbaar te maken. Deze geeft aan dat de Ondernemingsraad de 
herbenoeming ondersteunt en wenst de commissarissen een goede samenwerking toe. Voor het overige 
geeft de voorgestelde herbenoeming geen aanleiding tot vragen en/of opmerkingen en stemt de 
vergadering in met de herbenoeming van de heer Moerland. 

8  Wat verder ter tafel komt / Rondvraag  

 

De heer Offinga geeft aan reglementair niet langer de VEGANN in de Aandeelhouderscommissie te kunnen 

vertegenwoordigen. Hij legt derhalve het lidmaatschap van de Aandeelhouderscommissie neer. De voorzitter 

dankt de heer Offinga voor zijn inbreng de afgelopen jaren.   
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9  Sluiting  

 
Verder niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de 
vergadering om 17.15 uur. 
 
Aldus goedgekeurd en vastgesteld op ________________ 2019. 
 
De Voorzitter        De Secretaris 
 
 
 
______________        ___________ 
P.W. Moerland        F. Voorwinde 
 
 
Namens de Aandeelhouders: 
 
 
 
______________ 
Mw. A. Traag 

 
Presentielijst Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Enexis Holding N.V.  
d.d. 5 april 2018 
 

Naam aandeelhouder 

Gemeente ’s-Hertogenbosch (mede namens de Brabantse Gemeenten) 

Gemeente Waalwijk 

VEGAL 

VEGANN 

Provincie Groningen 

Provincie Limburg 

Provincie Noord-Brabant 

Provincie Overijssel 
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MEDEDELINGEN 

  

 
 
 
 
 

 

AAN: Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding N.V. 

d.d. 11 april 2019 te Zwolle (agendapunt 3) 
 
VAN: Raad van Bestuur Enexis Holding N.V. 
 
 
 

1. WIJZIGING AANDEELHOUDERSREGISTER 

Per 1 januari 2019 is ten gevolge van enkele 

gemeentelijke herindelingen het aantal aandeelhouders 

gedaald tot 93, waarvan 5 provincies en 88 gemeenten. 

De volgende gemeentelijke aandeelhouders zijn 

gefuseerd: 

• De gemeenten Bedum, de Marne, Eemsmond en 

Winsum vormen de nieuwe gemeente Het Hogeland; 

• De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en 

Zuidhorn vormen de nieuwe gemeente 

Westerkwartier; 

• De gemeente Ten Boer is samengevoegd met de 

gemeente Groningen; 

• De gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen 

vormen de nieuwe gemeente Beekdaelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. INKOOP EIGEN AANDELEN en UITGIFTE AANDELEN 

Op 7 december 2015 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de Raad van Bestuur, voor zover dat 

nodig zou zijn om de zogenaamde EDON-lening af te lossen: 

- gemachtigd tot de inkoop van eigen aandelen, 

- aangewezen als bevoegd orgaan voor uitgifte nieuwe aandelen, voor het geval inkoop van eigen aandelen 

ontoereikend is. 

De machtiging en aanwijzing zijn afgegeven voor de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2021 tot een maximum van  

€ 82,2 miljoen. 

 

Voor aflossing van de EDON-lening in aandelen bleek in het 4e kwartaal 2016 ruim € 73,2 miljoen benodigd.  

Hiervoor hebben 14 aandeelhouders al hun aandelen verkocht (Friese gemeenten, Urk, provincie Flevoland). 

Daarnaast hebben 24 aandeelhouders in Noord- en Oost-Nederland een deel van hun aandelen verkocht. De 

transacties hebben rechtstreeks tussen aandeelhouders plaatsgevonden. 

 

Enexis heeft tot op heden van de machtiging, noch van de aanwijzing gebruik gemaakt. 

Aandelen van de gemeenten  
in de provincie (in %)  

Aandelen van de provincie (in %)  
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JAARVERSLAG 2018 
  

 
 
 
 

 
AAN: Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding N.V. 

d.d. 11 april 2019 te ‘s-Hertogenbosch (agendapunt 4) 

 
 
VAN: Raad van Bestuur Enexis Holding N.V. 
 
 
 

 
Het jaarverslag 2018 is opgenomen in de digitale omgeving van de website. Via de link  

https://www.enexisgroep.nl/media/2426/enexis-jaarverslag-2018.pdf is het jaarverslag te raadplegen en desgewenst 

te downloaden. 

 

De Raad van Bestuur zal het jaarverslag tijdens de vergadering toelichten. 

  

GEVRAAGD BESLUIT: 

4a. Vaststellen Jaarrekening 2018 

4b. Vaststellen winstbestemming 

 

 
19 maart 2019 

https://www.enexisgroep.nl/media/2426/enexis-jaarverslag-2018.pdf
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STRATEGIE 

 17AvA02 
  

 
 
 
 

 
 

AAN: Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding N.V. 

d.d. 11 april 2019 te Zwolle (agendapunt 6) 
 
VAN: Raad van Bestuur Enexis Holding N.V. 
 
 
 

 

1. STRATEGIE 

Op 20 april 2017 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het Strategisch Plan voor Enexis Holding N.V. 

goedgekeurd. De bedrijfsstrategie is samengevat in twee pijlers: ‘Excellent Netbeheer’ en ‘Versnellen 

Energietransitie’. Het jaarverslag geeft een beeld van onze activiteiten alsmede de wijze waarop invulling aan de 

strategie wordt gegeven. 

Jaarlijks bespreken de Aandeelhouderscommissie, de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur 

ontwikkelingen die mogelijk invloed hebben op de bedrijfsstrategie van Enexis. Vervolgens beziet de Raad van 

Bestuur of Enexis binnen de bedrijfsstrategie adequaat in kan spelen op die ontwikkelingen.  

 

2. ONTWIKKELINGEN 

Op 8 november 2018 (en op 30 januari 2019) hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van 

Enexis Holding N.V. gesproken met de Aandeelhouderscommissie over onderstaande ontwikkelingen en de rol van 

Enexis daarbij: 

• het ontwerp-Klimaatakkoord; 

• de toename van zonnepark-initiatieven en de mede daardoor recent ontstane transportschaarste voor 

decentraal opgewekte elektriciteit; 

• de schaarste aan technisch personeel;  

• de uitwerking van de Regionale Energie Strategieën. 

 

3. CONCLUSIE 

De economische groei en de energietransitie leiden tot veel ontwikkelingen die van invloed zijn op Enexis. Het 

vigerende Strategisch Plan biedt Enexis zowel voldoende houvast als voldoende ruimte om te anticiperen op die 

ontwikkelingen. Het Strategisch Plan vereist derhalve geen bijstelling. Enkele majeure ontwikkelingen alsmede deze 

conclusie worden tijdens de vergadering toegelicht. 
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REGLEMENT AANDEELHOUDERSCOMMISSIE 

  

 
 
 
 

 
 

 

AAN: Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding N.V. 

d.d. 11 april 2019 te Zwolle (agendapunt 7) 
 
VAN: Raad van Bestuur Enexis Holding N.V. 
 
 
 

 
De Aandeelhouderscommissie heeft verzocht tot wijziging van het reglement aandeelhouderscommissie. 

Kortheidshalve verwijzen we naar bijgevoegde brief alsmede de voorgestelde aanpassingen. In het reglement wordt 

verwezen naar statutaire of wettelijke bepalingen. Voorts worden ook enkele bepalingen uit het convenant tussen 

Aandeelhouderscommissie, Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur aangehaald. Desgewenst kunnen de 

Statuten op onze website worden geraadpleegd: https://www.enexisgroep.nl/media/1609/2017-03-28-doorlopende-

tekst-statuten-na-pvv_enexis-holding-nv.pdf. Het convenant is eveneens als bijlage toegevoegd. 

 

Voorstel 

Het gewijzigde reglement aandeelhouderscommissie vast te stellen.  

 

 

 

 
 17AvA02 
  

https://www.enexisgroep.nl/media/1609/2017-03-28-doorlopende-tekst-statuten-na-pvv_enexis-holding-nv.pdf
https://www.enexisgroep.nl/media/1609/2017-03-28-doorlopende-tekst-statuten-na-pvv_enexis-holding-nv.pdf
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Vastgesteld bij aandeelhoudersbesluit van 30 juni 2009 

en aangepast oktober 2016 nieuw voorstel voor aanvulling juni 

2018 definitief voorstel voor wijziging 3 december 2018 

 

Reglement voor de commissie van aandeelhouders van Enexis Holding N.V. 

 
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 

 
Artikel 1 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

a. vennootschap: Enexis Holding N.V.; 

b. aandeelhouderscommissie, respectievelijk commissie: de commissie van 

aandeelhouders als bedoeld in artikel 27 lid 1 van de statuten van de vennootschap; 

c. raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de vennootschap; 

d. raad van bestuur: de raad van bestuur van de vennootschap; 

e. statuten: de statuten van de vennootschap; 

f. algemene vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders van de 

vennootschap. 

 
ADRES 

 
Artikel 2 

1. Het adres van de aandeelhouderscommissie is ten kantore van de voorzitter van de 

commissie. Alle voor de commissie bestemde stukken zullen rechtsgeldig zijn 

geadresseerd, indien zij zijn verzonden of afgegeven aan dit adres. 

 

SAMENSTELLING 

 
Artikel 3 

1. De aandeelhouderscommissie bestaat overeenkomstig artikel 27 lid 1 van de statuten van 

de vennootschap uit ten minste 7 en ten hoogste 10 leden. De algemene vergadering 

besluit omtrent de vertegenwoordiging van aandeelhouders in de 

aandeelhouderscommissie. 

2. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, en 

al dan niet uit haar midden een secretaris en een plaatsvervangend secretaris aan. 

 

LIDMAATSCHAP 

 
Artikel 4 

1.  Overeenkomstig artikel 27 lid 4 van de statuten dienen leden van de 

aandeelhouderscommissie voorzitter of lid te zijn van een College van Gedeputeerde Staten 

of van een College van Burgemeester en Wethouders van een aandeelhouder. 
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2. Een lid van de aandeelhouderscommissie wordt door de algemene vergadering benoemd 

voor de (resterende) duur van de termijn waarvoor hij is benoemd in de onder artikel 4.1 

genoemde organen. In het geval van tussentijds defungeren van een lid van de commissie 

wordt de opvolger eveneens benoemd voor de in de vorige zin bedoelde (resterende) 

termijn waarvoor hij is benoemd tot voorzitter of lid van een in de vorige zin bedoeld 

orgaan. 

3. Indien het lidmaatschap van een lid van de aandeelhouderscommissie eindigt en nog geen 

opvolger is benoemd door de algemene vergadering, kan de aandeelhouderscommissie een 

waarnemend lid aanwijzen tot het moment dat in de vacature is voorzien. Hierbij geldt het 

uitgangspunt: 

a. dat de aandeelhouderscommissie de betreffende aandeelhouder eerst de kans geeft 

om uit het midden van het College van Gedeputeerde Staten of van Burgemeester en 

Wethouders waarvan het gedefungeerde lid deel uitmaakt(e) tijdelijk een 

waarnemend lid aan te wijzen tot het moment dat in de vacature is voorzien. 

b. indien het gedefungeerde lid van de aandeelhouderscommissie bestuurslid was van 

de Vegal of Vegann, dat de aandeelhouderscommissie het bestuur van de Vegal 

onderscheidenlijk Vegann eerst de kans geeft om uit diens midden een waarnemend 

lid aan te wijzen tot het moment dat in de vacature is voorzien. Dit waarnemend lid 

dient voorzitter of lid te zijn van een College van Burgemeester en Wethouders van 

een aandeelhouder. 

c. indien het gedefungeerde lid van de aandeelhouderscommissie voorzitter of lid van 

een College van Burgemeester en Wethouders van een Noord-Brabantse gemeente 

was, dat de aandeelhouderscommissie de Noord-Brabantse gemeenten eerst de kans 

geeft om uit diens midden een waarnemend lid aan te wijzen tot het moment dat in de 

vacature is voorzien. Dit waarnemend lid wordt door de Noord-Brabantse gemeenten 

die aandeelhouder van de vennootschap zijn, bij meerderheid van stemmen 

aangewezen. Dit waarnemend lid dient voorzitter of lid te zijn van een College van 

Burgemeester en Wethouders van een aandeelhouder. 

4. Een lid van de aandeelhouderscommissie kan zich tijdelijk laten vervangen door een andere 

bestuurder uit diens College van Gedeputeerde Staten of College van Burgemeester en 

Wethouders. In afwijking van de vorige zin kan een lid van de aandeelhouderscommissie 

dat bestuurslid van de Vegal of Vegann is, zich tijdelijk laten vervangen door een door het 

bestuur van Vegal of Vegann uit diens midden aan te wijzen lid. Dit bestuurslid dient 

voorzitter of lid te zijn van een College van Burgemeester en Wethouders van een 

aandeelhouder. 

In afwijking van de eerste zin kan een lid van de aandeelhouderscommissie die voorzitter 

of lid is van een College van Burgemeester en Wethouders van een Noord-Brabantse 

gemeente, zich tijdelijk laten vervangen door een persoon die voorzitter of lid is van het 

College van Burgemeester en Wethouders van een andere Noord-Brabantse gemeente. 

Deze persoon wordt door de Noord-Brabantse gemeenten die aandeelhouder van de 

vennootschap zijn, bij meerderheid van stemmen aangewezen. 

5. De aandeelhouderscommissie kan een niet bindende voordracht voor de benoeming 

van een lid van de aandeelhouderscommissie opmaken. 

6. Bij de agenda van de algemene vergadering waarin de benoeming van leden van de 

aandeelhouderscommissie aan de orde komt, worden de gegevens ten aanzien van een 

kandidaat gevoegd die worden voorgeschreven door artikel 5 lid 2. 

7. Een lid van de aandeelhouderscommissie defungeert van rechtswege met ingang van 

het tijdstip dat 
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a. hij niet meer voldoet aan de in lid 1 omschreven kwaliteitseis; of 

b. de termijn waarvoor hij is benoemd, is verstreken; of 

c. hij wordt benoemd tot commissaris van de vennootschap. 

8. Leden van de aandeelhouderscommissie kunnen te allen tijde door de algemene 

vergadering uit deze functie worden ontheven. 

9. Verder eindigt het lidmaatschap door opzegging door het lid aan de voorzitter of 

indien het de voorzitter betreft aan de plaatsvervangend voorzitter. 

 

VOORDRACHT 

 
Artikel 5 

1. Elke voordracht tot benoeming door de aandeelhouderscommissie dient vergezeld te 

gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij een benoeming zal 

aanvaarden. 

2. Bij elke voordracht dient vermeld te worden de volledige naam van de betreffende 

persoon, zijn leeftijd, zijn nationaliteit, zijn woonplaats, zijn beroep respectievelijk 

huidige functie en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover 

deze van belang zijn in verband met de vervulling van zijn taak als lid van de 

aandeelhouderscommissie. Belanghebbenden kunnen deze gegevens opvragen bij de 

secretaris van de vennootschap. 

              

            TAAK 

 
Artikel 6 

 
De aandeelhouderscommissie heeft de in de artikelen 17.6, 18 lid 4 sub b, 18.7, 20.5 en 20.13 van de 

statuten aan de aandeelhouderscommissie toegeschreven taken. 

Daarnaast vervult de aandeelhouderscommissie de taken omschreven in het met de raad van bestuur 

en raad van commissarissen gesloten convenant zoals dat van tijd tot tijd zal gelden en is goedgekeurd 

door de algemene vergadering. 

 
VERGADERING/BESLUITEN/STEMRECHT 

 
Artikel 7 

1. De aandeelhouderscommissie vergadert zo dikwijls als nodig is ter uitoefening van haar 

taak en voorts indien haar voorzitter, ten minste twee leden, de raad van commissarissen 

of de raad van bestuur daarom vragen. 

2. De leden van de aandeelhouderscommissie worden door de voorzitter, de raad van 

commissarissen of de raad van bestuur ter vergadering bijeengeroepen. 

Indien aan een verzoek van ten minste twee leden van de aandeelhouderscommissie tot het 

bijeenroepen van de aandeelhouderscommissie geen gehoor is gegeven door de voorzitter 

van de commissie, de raad van commissarissen of de raad van bestuur binnen veertien 

dagen na ontvangst van het verzoek, zijn de verzoekers gerechtigd zelf de commissie ter 

vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de bepalingen in dit artikel. 

3. De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven (waaronder tevens begrepen 

berichten per telefax of per e-mail) gericht aan de door de leden van de 

aandeelhouderscommissie opgegeven adressen. Bij de oproeping worden de ter 

vergadering te behandelen onderwerpen vermeld. 
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4. De oproeping geschiedt in de regel ten minste vijftien dagen vóór de dag van vergadering. 

In dringende gevallen kan de voorzitter de oproepingstermijn verkorten. 

5. De voorzitter van de aandeelhouderscommissie kan bepalen dat een vergadering 

geheel of gedeeltelijk door leden van de raad van commissarissen en/of leden van de 

raad van bestuur wordt bijgewoond. 

6. Op verzoek van een lid van de aandeelhouderscommissie wordt de vergadering 

bijgewoond door één of meer medewerkers van (een) aandeelhouder(s) en/of 

door één of meer adviseurs van de aandeelhouderscommissie of een 

aandeelhouder. 

7.  Op verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur wordt de vergadering bijgewoond 

door één of meer medewerkers van de vennootschap alsmede door één of meer 

adviseurs van de vennootschap; dit geldt niet voor (het gedeelte van) een vergadering 

dat/die niet door leden van de raad van commissarissen en/of leden van de raad van 

bestuur wordt bijgewoond. 

 
Artikel 8 

1. De aandeelhouderscommissie kan ook zonder voorafgaande oproeping en buiten 

vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de commissie haar voorzitter schriftelijk 

(waaronder begrepen per telefax of per e-mail) hebben laten weten vóór het voorstel te 

stemmen en geen hunner zich verzet tegen deze wijze van besluitvorming. 

Deze wijze van besluitvorming laat onverlet het bepaalde in artikel 27 lid 16 van de 

statuten. 

2. Aldus genomen besluiten dienen onverwijld schriftelijk te worden vastgelegd en door de 

voorzitter en de secretaris te worden ondertekend. Een afschrift hiervan wordt door de 

secretaris gezonden aan de leden van de commissie. De secretaris zendt tevens een afschrift 

van de genomen besluiten aan de raad van bestuur. 

 
Artikel 9 

1. Ieder lid van de aandeelhouderscommissie, ter vergadering aanwezig of 

vertegenwoordigd, heeft recht op het uitbrengen van zoveel stemmen als correspondeert 

met het aantal aandelen dat de aandeelhouder(s) bezit(ten), die hij/zij vertegenwoordigt. 

2. Stemmingen geschieden mondeling. 

3. Ieder lid van de aandeelhouderscommissie kan zich schriftelijk door een ander lid van 

de commissie ter vergadering doen vertegenwoordigen met dien verstande dat een lid 

slechts één ander lid kan vertegenwoordigen. 

 
Artikel 10 

1. Een besluit van de aandeelhouderscommissie wordt genomen met een gewone 

meerderheid van stemmen die ter vergadering kunnen worden uitgeoefend. 

2. In geval van staken van de stemmen zal de aandeelhouderscommissie binnen een in 

overeenstemming met artikel 7 lid 4 bepaalde termijn opnieuw bijeenkomen, in welke 

vergadering opnieuw gestemd wordt over het betreffende onderwerp. Indien dan opnieuw 

de stemmen staken, wordt de commissie geacht het besluit niet te hebben genomen. 
 

Artikel 11 

1. De raad van bestuur kan aan de besluitvorming binnen de 

aandeelhouderscommissie een redelijke termijn stellen. 

2. Binnen een door de raad van bestuur gestelde termijn als bedoeld in het eerste lid, dient 

een eventuele tweede vergadering als bedoeld in artikel 10 lid 2 mogelijk te zijn. 
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3. Indien de aandeelhouderscommissie van oordeel is dat de door de raad van bestuur 

gestelde termijn als bedoeld in het eerste lid te kort is om een goed, afgewogen besluit te 

kunnen nemen, kan de aandeelhouderscommissie een nieuwe redelijke termijn bepalen 

om tot een besluit te komen. De voorzitter van de aandeelhouderscommissie deelt deze 

nieuwe termijn zo spoedig mogelijk gemotiveerd mee aan de voorzitters van de raad van 

commissarissen en de raad van bestuur, doch in ieder geval voor afloop van de gestelde 

termijn als bedoeld in het eerste lid. 

4. De aandeelhouderscommissie wordt geacht haar rechten niet te willen uitoefenen; 

- indien de aandeelhouderscommissie in gebreke blijft binnen de gestelde termijn 

als bedoeld in het eerste lid een besluit te nemen en evenmin een nieuwe termijn 

heeft bepaald als bedoeld in het derde lid; 

- indien de aandeelhouderscommissie een nieuwe termijn heeft bepaald zoals 

genoemd in het derde lid, maar binnen die termijn evenmin een besluit heeft 

genomen. 

 
Artikel 12 

1. Van het verhandelde in de vergadering van de aandeelhouderscommissie wordt een 

verslag gemaakt, dat wordt ondertekend en vastgesteld door de voorzitter en de 

secretaris. De secretaris doet een afschrift van dit verslag toekomen aan de leden van de 

aandeelhouderscommissie.  

Indien een vergadering (gedeeltelijk) is bijgewoond door de raad van bestuur en/of de 

raad van commissarissen, ontvangen de leden van de raad van bestuur respectievelijk de 

raad van commissarissen eveneens een afschrift van het verslag betreffende (het 

desbetreffende gedeelte van) de vergadering. 

2. De secretaris doet op verzoek van de voorzitter een afschrift van door de 

aandeelhouderscommissie genomen besluiten toekomen aan de raad van bestuur en/of 

de raad van commissarissen. 

3. De van de aandeelhouderscommissie uitgaande stukken worden ondertekend door de 

voorzitter en de secretaris van de aandeelhouderscommissie. 
 

7 

VOORBEREIDING BENOEMING COMMISSARIS RESP BESTUURDER 

 
Artikel 13 – VERSTERKT RECHT TOT VOORDRACHT (art 1.1 Convenant) 

1. De aandeelhouderscommissie wijst een delegatie van twee leden aan, met de opdracht 

(met ondersteuning van de secretaris van de aandeelhouderscommissie) de voordracht van 

een commissaris voor te bereiden. 

2. Bij de herbenoeming van een lid van de raad van commissarissen, dat op basis van het 

versterkte voordrachtsrecht is benoemd, voert een delegatie van ten minste twee leden van 

de aandeelhouderscommissie een gesprek met deze commissaris. Op basis van dit gesprek 

wordt de aanbeveling tot herbenoeming schriftelijk gemotiveerd aan de overige leden van 

de aandeelhouderscommissie. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze 

waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. 

3. De delegatie van de aandeelhouderscommissie legt het voorgenomen advies inzake de 

voordracht (lid 1) dan wel de aanbeveling tot herbenoeming (lid 2) ter besluitvorming voor 

aan de aandeelhouderscommissie. Vervolgens wordt het besluit (voordracht dan wel 

aanbeveling tot herbenoeming) aan de raad van commissarissen medegedeeld. 
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Artikel 14 - OVERIGE VOORDRACHTEN 

Op verzoek van de aandeelhouderscommissie zelf, hetzij op verzoek van de raad van 

commissarissen, zal een delegatie van de aandeelhouderscommissie kennismakingsgesprekken 

voeren met kandidaat-commissarissen of kandidaat- bestuurders. De delegatie zal tijdig 

terugkoppelen aan de aandeelhouderscommissie over de gevoerde gesprekken. 

 

TEGENSTRIJDIG BELANG 

 
Artikel 15 

1. Een lid van de aandeelhouderscommissie meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat 

van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of voor het desbetreffende lid van de 

aandeelhouderscommissie aan de voorzitter van de aandeelhouderscommissie en verschaft 

daarover alle relevante informatie. 

2. Een lid van de aandeelhouderscommissie neemt niet deel aan de discussie en de 

besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dat lid van de 

aandeelhouderscommissie een tegenstrijdig belang heeft. 

3. Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de 

aandeelhouderscommissie spelen, worden onder in de branche gebruikelijke condities 

overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen 

van leden van de aandeelhouderscommissie spelen die van materiële betekenis zijn voor 

de vennootschap en/of voor de desbetreffende leden van de aandeelhouderscommissie 

behoeven goedkeuring van de aandeelhouderscommissie. 

 

DOOR DE RAAD VAN BESTUUR TE VERSCHAFFEN INFORMATIE 

 
Artikel 16 

De raad van bestuur en de raad van commissarissen zullen desgevraagd aan de 

aandeelhouderscommissie tijdig alle inlichtingen en gegevens verstrekken die deze voor de 

vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. 

 

VERTROUWELIJKHEID EN OVERLEG MET AANDEELHOUDERS 

 
Artikel 17 

1. De leden van de aandeelhouderscommissie zijn verplicht alle informatie die zij in de 

uitoefening van hun functie van de raad van bestuur of de raad van commissarissen 

ontvangen, vertrouwelijk te behandelen voor zover hierna niet anders wordt bepaald. De 

leden kunnen, met inachtneming van zonodig nader met de raad van bestuur en raad van 

commissarissen af te spreken waarborgen, de betrokken besturen (Colleges van 

Gedeputeerde Staten, (commissies van) Provinciale Staten, bestuur Vegann, Vegal en 

indien daarvan sprake is Colleges van Burgemeester en Wethouders en (commissies van) 

Gemeenteraden) over deze informatie vertrouwelijk informeren. 

De verplichting om vertrouwelijkheid in acht te nemen, betekent ook dat leden van de 

commissie niet gerechtigd zijn van de raad van bestuur of raad van commissarissen 

ontvangen informatie aan de (brede kring van) aandeelhouders te verschaffen alvorens de 

raad van bestuur daartoe toestemming heeft gegeven; de raad van bestuur zal deze 

toestemming verlenen tenzij dit strijdig is met de belangen van de vennootschap zulks ter 

uitsluitende beoordeling van de raad van bestuur. 

2. De aandeelhouderscommissie communiceert wanneer zij dat gewenst acht – met 

inachtneming van de noodzakelijke vertrouwelijkheid - met de aandeelhouders over de 

uitoefening van haar in artikel 27 lid 13 van de statuten omschreven taak. In de 
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communicatie met aandeelhouders dient de nodige zorgvuldigheid in acht te worden 

genomen, waarbij als uitgangspunt zal gelden dat aandeelhouders gelijk dienen te 

worden behandeld. 

De aandeelhouderscommissie is tevens te allen tijde bevoegd, indien de 

aandeelhouderscommissie dat noodzakelijk acht voor een zorgvuldige besluitvorming, 

om – met inachtneming van de noodzakelijke vertrouwelijkheid – de algemene 

vergadering van aandeelhouders te raadplegen. Op eerste verzoek van de 

aandeelhouderscommissie, roept de raad van bestuur of de raad van commissarissen zo 

spoedig mogelijk een algemene vergadering op met de door de 

aandeelhouderscommissie aangegeven onderwerpen. 

3. Ook jegens de door de aandeelhouderscommissie ingeschakelde adviseurs dient de 

vertrouwelijkheid te zijn gewaarborgd. In overleg met de raad van bestuur kan de 

commissie bepalen dat door de commissie ingeschakelde adviseurs het overleg van de 

commissie met de raad van bestuur kunnen bijwonen, in welk geval de commissie in 

overleg met de raad van bestuur zal bepalen welke (aanvullende) maatregelen met het oog 

op de noodzakelijke vertrouwelijkheid dienen te worden genomen. 

4. De plicht tot inachtneming van vertrouwelijkheid vervalt niet door beëindiging 

van het lidmaatschap van de aandeelhouderscommissie. 

 
Artikel 18 

1. De namen en adressen van de leden van de aandeelhouderscommissie worden aan de 

secretaris opgegeven. Deze houdt daarvan aantekening in een register dat ten hoofdkantore 

van de vennootschap ter inzage ligt voor belanghebbenden. 

In dit register worden wijzigingen van namen en adressen betreffende de leden van de 

aandeelhouderscommissie aangetekend. 

2. Alle oproepingen en kennisgevingen aan de leden van de aandeelhouderscommissie 

kunnen rechtsgeldig geschieden aan de in het vorige lid bedoelde adressen. 

 
*.*.* 
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CONVENANT ENEXIS HOLDING N.V. 
 
Ondergetekenden: 
(1) de RAAD VAN BESTUUR van Enexis Holding N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch 
en kantoor houdende te Rosmalen aan de Burgemeester Burgerslaan 40 (5245 NH), geregistreerd bij de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Brabant onder dossiernummer 17238877 (“Enexis Holding”), (de “Raad  
van Bestuur”); 
(2) de RAAD VAN COMMISS ARISS EN van Enexis Holding (de “Raad van Commissarissen”); en 
(3) de AANDEELHOUDERSCOMMISS IE van Enexis Holding (de “AHC”). 
 

Nemen het volgende in aanmerking: 
(A) Voor het goed functioneren van de Algemene Vergadering en om redenen van praktisch aard is de instelling van 
een aandeelhouderscommissie gewenst en nuttig geacht door de aandeelhouders. Voorts zal het de communicatie 
en besluitvorming binnen de Algemene Vergadering ten goede komen wanneer de AHC bepaalde bevoegdheden 
toebedeeld krijgt teneinde slagvaardig en effectief besluitvorming in de Algemene Vergadering voor te bereiden 
en ook uit naam van de Algemene Vergadering bepaalde besluiten te nemen. 
(B) De AHC is ingesteld conform artikel 27 van de statuten van Enexis Holding N.V. (de “Statuten”) door de aandeelhouders 
van Enexis Holding bij besluit buiten vergadering conform artikel 32 van de Statuten op 30 juni 2009. 
Op diezelfde datum is het reglement van de AHC vastgesteld conform artikel 27 lid 14 van de Statuten. De AHC 
vervult de taken zoals omschreven in de Statuten en het reglement alsmede, zoals bepaald in artikel 27 lid 13 van 
de Statuten, de taken omschreven in het met de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen gesloten convenant 
zoals dat van tijd tot tijd zal gelden en is goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders 
van Enexis Holding (de “Algemene Vergadering”). Dit convenant betreft het convenant waarop in de Statuten 
wordt gewezen. 
(C) De AHC wordt gevormd door vertegenwoordigers van de provincies Noord-Brabant, Overijssel, Limburg en 
Groningen, de Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders in Limburg (VEGAL), de Vereniging van Gemeenten 
Aandeelhouders binnen Noord Nederland (VEGANN), en de Noord-Brabantse gemeenten. Aldus zijn alle 136 
aandeelhouders van Enexis Holding vertegenwoordigd in de AHC. 
(D) Met inachtneming van het bovenstaande wensen partijen in dit convenant de onderlinge afspraken vast te leggen. 
Dit convenant betreft het convenant waarop in de Statuten (artikel 27 lid 13) wordt gewezen. 
 

En verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
1. Versterkt voordrachtsrecht bij benoeming commissarissen 
1.1 De AHC heeft een versterkt recht van voordracht voor een derde van het aantal leden van de Raad van Commissarissen. 
Indien het getal der leden van de Raad van Commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen 
lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal 
leden waarvoor dit versterkte recht van voordracht geldt. 
1.2 De Raad van Commissarissen plaatst de door de AHC op grond van het voorgaande lid voorgedragen persoon op de 
voordracht, tenzij de Raad van Commissarissen bezwaar maakt tegen de voordracht op grond van de verwachting 
dat de voorgedragen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de Raad 
van Commissarissen niet naar behoren zal zijn samengesteld, mede met inachtneming van de profielschets.  
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1.3 Indien de Raad van Commissarissen bezwaar maakt, deelt hij de AHC het bezwaar onder opgave van redenen 
mede. De AHC kan vervolgens een nieuwe voordracht doen overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande 
leden. 
1.4 Ontstaat een vacature door het aftreden van een commissaris die is benoemd overeenkomstig het bepaalde in 
dit artikel, dan zal in die vacature worden voorzien met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. 
 
2. Goedkeuring besluiten rechtsgedingen tegen de Staat der Nederlanden 
2.1 Een besluit van de Raad van Bestuur tot het initiëren, voortzetten of intrekken van een rechtsgeding tegen de 
Staat der Nederlanden of tegen een ander met openbaar gezag bekleed bestuursorgaan waarbij de formele 
of materiële wetgeving gericht op het geheel of gedeeltelijk afsplitsen van het juridisch of economisch eigendom 
of het beheer van energienetwerken het onderwerp van het geding is, uitgezonderd rechtsmaatregelen ter 
bewaring van recht of ter verkrijging van een voorlopige voorziening in aangelegenheden die geen uitstel kunnen 
verdragen en uitgezonderd bezwaar- en beroepsprocedures in energierechtelijke regulatoire aangelegenheden 
tegen besluiten van toezichthouders in de energiesector, waaronder de directeur van de Energiekamer van de 
Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa), de directeur-generaal van de NMa en de Minister van Economische 
Zaken, zal eerst voor advies worden voorgelegd aan de AHC en vervolgens, samen met het advies van de AHC, 
ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd. 
2.2 Het voorgaande lid is eveneens van toepassing op een besluit van de Raad van Bestuur ter zake het uitoefenen 
van stemrecht op aandelen in het kapitaal van een dochtermaatschappij van Enexis Holding voor zover het 
betreft de goedkeuring van het initiëren, voortzetten of intrekken door de desbetreffende dochtermaatschappij 
van een in het voorgaande lid bedoeld rechtsgeding. 
 
3. Opstelling strategisch plan 
3.1 Ter voorbereiding op de jaarlijkse actualisatie van het strategisch plan zullen de Raad van Bestuur, de Raad van 
Commissarissen en de AHC overleggen over de strategische richting van Enexis Holding. 
3.2 De Raad van Bestuur zal ten behoeve van het overleg als bedoeld in het voorgaande lid relevante ontwikkelingen 
en trends (laten) schetsen alsmede scenario’s (laten) ontwikkelen met financiële doorrekeningen op basis van 
wettelijke ratio’s. 
 
4. Voorbereiding van bepaalde besluiten 
4.1 De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zullen (i) de AHC op verzoek en/of uit eigen beweging 
tijdig informeren en (ii) aan de AHC op verzoek en/of uit eigen beweging tijdig documenten verschaffen omtrent 
voorbereidingshandelingen die kunnen leiden tot besluiten tot: 
a) verkrijging door Enexis Holding van aandelen in haar eigen kapitaal (artikel 9 Statuten); 
b) kapitaalsvermindering (artikel 10 Statuten); 
c) benoeming, schorsing en ontslag van leden van de raad van bestuur (artikel 17 lid 3 Statuten); 
d) belangrijke veranderingen van de identiteit of het karakter van Enexis Holding en haar dochtermaatschappijen 
conform artikel 18.6 van de Statuten; 
e) vaststelling van het honorarium van een lid van de Raad van Commissarissen (artikel 24 Statuten); 
f) juridische fusie, juridische splitsing en/of omzetting van rechtsvorm van Enexis Holding; 
g) vaststelling van de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening (artikel 33 Statuten); 
h) opdrachtverlening aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW (artikel 34 Statuten); 
i) vaststelling van te reserveren winsten en uit te keren dividenden (artikel 36 lid 2 Statuten); en 
j) wijziging van de Statuten of ontbinding van Enexis Holding (artikel 38 Statuten). 
4.2 De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zullen de AHC omtrent het bovenstaande eerst om advies 
vragen. Voor zover vereist op grond van de wet of de Statuten zullen bedoelde voorgenomen besluiten samen 
met het advies van de AHC vervolgens ter besluitvorming aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd. 
4.3 Het voorgaande is eveneens van toepassing op een besluit van de Raad van Bestuur ter zake het uitoefenen van 
stemrecht op aandelen in het kapitaal van een dochtermaatschappij van Enexis Holding voor zover het betreft 
voorgenomen besluiten als in dit artikel omschreven. 
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5. Geldigheid 
5.1 Dit convenant is aangegaan voor onbepaalde tijd. De in dit convenant neergelegde afspraken gelden ongeacht de 
samenstelling van de AHC. 
5.2 In geval van strijd tussen de bepalingen van dit Convenant en de Statuten prevaleren de Statuten. Voor zover nodig 
zullen partijen het Convenant of de Statuten zodanig wijzigen dat van strijdigheid geen sprake meer zal zijn. 
5.3 Indien een bepaling van dit Convenant nietig, ongeldig of niet-uitvoerbaar is, zullen partijen de betreffende 
bepaling vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling in de geest van de te vervangen bepaling (waarbij 
zo nodig de Algemene Vergadering in de plaats zal treden van de AHC en zullen aldus ook de Statuten worden 
aangepast) en zullen de overige bepalingen van het Convenant onverminderd van kracht blijven. 
 
6. Nieuwe bestuurders en commissarissen 
De RvB en de RvC zullen ervoor zorgdragen dat nieuwe leden van de RvB en RvC een exemplaar van dit Convenant 
krijgen overhandigd en dat deze nieuwe leden tekenen voor kennisname en aanvaarding van dit Convenant. 
 
7. Wijzigingen 
Dit Convenant kan slechts worden gewijzigd of aangevuld door middel van een door alle partijen ondertekend 
document en treedt pas in werking nadat het gewijzigde Convenant is goedgekeurd door de Algemene Vergadering. 
 
8. Rechts- en forumkeuze 
8.1 Op dit Convenant is Nederlands recht van toepassing. 
8.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van dit Convenant dan wel van nadere overeenkomsten 
die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te 
‘s-Hertogenbosch. 
 
Dit Convenant is getekend januari 2010 door 
 
[handtekeningen op volgende pagina] 
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BENOEMING LID AANDEELHOUDERSCOMMISSIE 

  

 
 
 
 

 
AAN: Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding N.V. 

d.d. 11 april 2019 te Zwolle (agendapunt 8) 

 
 
VAN: Aandeelhouderscommissie Enexis Holding N.V. 
 
 
 

 
Bijgaand treft u overeenkomstig de Statuten en het Reglement voor de Commissie van Aandeelhouders van Enexis 
Holding N.V. conform artikel 5 van voornoemd Reglement, de verklaring en opgave van relevante gegevens aan van 
de kandidaat die de Aandeelhouderscommissie u voordraagt om te benoemen tot Lid van de 
Aandeelhouderscommissie, te weten: 
 
de heer J.J. Beintema, wethouder van de gemeente Hellendoorn, namens de VEGANN. 
  
Wij verzoeken u conform ons voorstel te besluiten. 
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CURRICULUM VITAE J.J.BEINTEMA 

 
PERSOONLIJKE GEGEVENS 

 

Naam 

Voornamen 

Geboortejaar 

Woonplaats 

WERKERVARING 

2010-2019 

 

 

 
2002-2010 

 
2005-2010 

 
2003-2005 

 
1999-2003 

 
1997-1999 

 
1990-1997 

 
1983-1990 

 

 

 
1981-1982 

 
1980-1981 

 
1978-1979 

 
OPLEIDING 

 
1979-1980 

 
1970-1977 

Beintema 

Jelle Jan 

1958 

Nijverdal 

 
 

 
wethouder  gemeente Hellendoorn 

 
(portefeuille financiën, wmo en gezondheidszorg, agrarische sector}) 

lid gemeenteraad Hellendoorn voor het CDA 

zelfstandig adviseur, bestuurslid pensioenfonds en scholingsfondsen 

directeur Stichting Schaakpromotie Nijverdal e.o 

dagelijks bestuurslid Algemeen Christelijke Politiebond Leusden 

zelfstandige 

secretaris hoofdafdeling Sociale Zaken Landbouwschap Den Haag 

vakbondsbestuurder Industrie -  en Voedingsbond CNV 

(Drachten en Nieuwegein, landelijk bestuurder agrarische sectoren) 

beleidsmedewerker CFO Leeuwarden {CNV-bond overheid) 

uitzendwerk,  medewerker boekhandel 

militaire dienst, sergeant  12e Pantserinfanteriebrigade Nunspeet 

 
 

 
studie Nederlands RU Groningen {afgebroken) 

 
Christelijk Gymnasium Leeuwarden, afgesloten met Gymnasium B 
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BENOEMING LID RAAD VAN COMMISSARISSEN 

  

 
 
 
 

 
AAN: Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding N.V. 

d.d. 11 april 2019 te Zwolle (agendapunt 9) 

 
 
VAN: Raad van Commissarissen Enexis Holding N.V. 
 
 
 

 

Overeenkomstig het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen treedt mevrouw  
Monique Caubo bij gelegenheid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2019 terug 
als commissaris van Enexis Holding N.V. 
 
Op basis van wettelijke en statutaire bepalingen is de Ondernemingsraad uitgenodigd voor het doen van 
een aanbeveling voor de nieuw te benoemen commissaris. 
 
Met ondersteuning van het Nationaal Register van Commissarissen en Toezichthouders heeft de 
Ondernemingsraad in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar een geschikte kandidaat voor deze 
functie. De Remuneratie- en Selectiecommissie is hierbij betrokken door de Ondernemingsraad 
en heeft kennis gemaakt met de uiteindelijk door de Ondernemingsraad geselecteerde kandidate, 
mevrouw Anita Arts, Voorzitter Raad van Bestuur Flevoziekenhuis te Almere.  
 
Met de Ondernemingsraad zijn wij van mening dat mevrouw Arts een geschikte kandidate is voor de 
functie van commissaris van Enexis Holding N.V., in het bijzonder belast met de invulling van het 
commissarissenprofiel ‘Sociaal Economisch’. Met het toetreden van mevrouw Arts tot de Raad van 
Commissarissen wordt tevens invulling gegeven aan ons diversiteitsstreven ten aanzien van de 
samenstelling van de Raad. Het curriculum vitae van mevrouw Arts treft u ingesloten aan. 
 
Bij deze draagt de Raad van Commissarissen derhalve mevrouw Arts voor aan de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders om haar op 11 april 2019 te benoemen tot commissaris van Enexis Holding N.V.  
 
Voor de volledigheid delen wij u mee dat wij de Ondernemingsraad van Enexis Holding N.V. geïnformeerd 
hebben ter zake onderhavig voorstel en dat de Ondernemingsraad in de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van 11 april a.s. in de gelegenheid wordt gesteld zijn standpunt in deze kenbaar te maken 
resp. toe te lichten. 
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CURRICULUM VITAE 

 

 

Persoonlijke gegevens 
 

Naam Anita Arts (drs. J.C.H.G. Arts) 

Woonplaats Utrecht 
Telefoon +316 5574 2101 (werk) 
Mail werk aarts@flevoziekenhuis.nl 
Geboren 13 juni 1959 te gemeente West Maas en Waal 

Burg. Staat samenwonend 
 

Link profiel  

Raad van bestuur Flevoziekenhuis 
 
 

Opleidingen/diploma’s 
 

2017-2018 Programma Waarden van Zorg – Erasmus Centrum voor Zorgbestuur  

2010 Certificaat Auditor Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg 

2008-2009 Worldclass ‘Wijs leiderschap’- Avicenna Academie voor Leiderschap, Utrecht  

1999 Leergang Kernelementen Financieel-economische Besturing - de Baak, Noordwijk 

1998  Program for Executive Development (10-weken fulltime) - Institute for Management 

Development (IMD), Lausanne 

1991-1993 Hoofdopleiding Bedrijfskunde IBO - Zeist 

1989-1993 Vrijwel alle interne opleidingen voor hoger management en staf van de 

Nederlandse Spoorwegen 

1981-1988 Doctoraal examen ontwikkelingspsychologie en klinische psychologie - RU Utrecht  

1977-1980 Kandidaatsexamen psychologie - RU Utrecht 

1971-1977 VWO Pax Christi College – gemeente West Maas en Waal 

 

 

Hoofdfuncties 
 

2013 - heden Voorzitter raad van bestuur Flevoziekenhuis, Almere  

2012 - 2013 Lid raad van bestuur Flevoziekenhuis, Almere 

2009 - 2011 Lid raad van bestuur OLVG, Amsterdam  

2004 - 2008 Lid raad van bestuur ProRail, Utrecht 

1999 - 2004 Algemeen directeur Railverkeersleiding (vanaf 2000 statutair directeur)  

1996 - 1998 Productiedirecteur Netwerk Noordoost bij NS Reizigers 

1994 - 1996 Rayonmanager Verkoop Utrecht bij NS Reizigers 

1989 - 1994 Managementadviseur voor hoger management bij de Nederlandse Spoorwegen  

1988 Stafmedewerker bij het Werkcentrum Opbouwwerk Zuid-Holland (zie 1984 - 1986)  

1987 - 1989 Trainer/adviseur voor verschillende opdrachtgevers 

1984 - 1986 Stafmedewerker methodiekontwikkeling bij het Werkcentrum Opbouwwerk Zuid-Holland 
  

mailto:aarts@flevoziekenhuis.nl
https://www.flevoziekenhuis.nl/organisatie/raad-van-bestuur


 

 

PAGINA 29 VAN 29 AvA 11 april 2019 

 

          

Relevante nevenfuncties 
 

02/2019 - heden   Lid bestuur NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, brancheorganisatie)  

06/2017 - heden   Lid Economic Board Almere 

12/2013 - heden   Lid Higher Education Development Board, Hogeschool Windesheim, Almere  

12/2011 - heden   Lid Raad van Toezicht NOS, tevens voorzitter auditcommissie, Hilversum  

01/2011 - heden   Lid Raad van Advies SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam 

 

 

Vorige relevante nevenfuncties 
 

01/2011 - 12/2018  Vice-voorzitter Raad van Toezicht ROC van Amsterdam – ROC van Flevoland  

12/2010 - 07/2016  Auditor NIAZ (Nederlands Instituut Accreditatie Zorg), Utrecht 

10/2003 - 04/2009  Lid Raad van Toezicht Ziekenhuis ‘Gelderse Vallei’ te Ede; tevens voorzitter 

remuneratiecommissie 

12/2000 - 02/2009  Lid Bestuur Spoorwegpensioenfonds; tevens voorzitter pensioencommissie en lid 

geschillencommissie 

06/2000 - 12/2006  Lid Raad van Toezicht Huis/Festival aan de Werf (theater en muziek) 
 


