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Onderwerp Statenbrief:
NV REMU stelt cassatie in tegen uitspraak nabetalingsclaim op Eneco.

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting
In onze brief van 28 mei 2019 (kenmerk 81EEC300) hebben wij u geïnformeerd over het ingestelde hoger beroep 
tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 27 februari 2019 over de claim van de NV REMU 
Houdstermaatschappij (hierna REMU) over een nabetalingsvordering vanwege een verkoop van aandelen van 
NV Eneco beheer (hierna Eneco). In die brief gaven wij aan u op de hoogte te houden over het resultaat van het 
hoger beroep. In hoger beroep is de uitspraak van de rechtbank bevestigd: de REMU heeft geen recht op een 
nabetaling. De raad van commissarissen van de REMU heeft op 15 februari jl. besloten om cassatie in te stellen.

Toelichting
In de bijgesloten uitspraak van het Gerechtshof van 8 december 2020 kunt u lezen dat de REMU geen aanspraak 
meer kan maken op de nabetalingsregeling als afgesproken tijdens de verkoop van de aandelen van REMU aan 
Eneco in 2002. Indertijd is afgesproken dat indien de aandelen van Eneco aan een andere partij
zouden worden verkocht de voormalige aandeelhouders (provincie Utrecht, gemeenten Amersfoort en
Utrecht) zouden meedelen in een eventuele winst. Deze nabetalingsregeling liep tot 31 december
2010.

Door de directie van de REMU is het voorstel gedaan om cassatie in te stellen op basis van juridisch advies. In 
dat advies wordt gesteld dat te eenvoudig voorbij wordt gegaan aan het gegeven dat Eneco destijds zich bewust 
tegen de splitsingswetgeving heeft verzet, wat de verkoopbaarheid van de onderneming belemmerde. Daardoor 
kon er geen beroep worden gedaan op de afgesproken nabetalingsregeling. Deze regeling houdt kortweg in dat 
indien Eneco voor 31 december 2010 zou worden verkocht, de REMU een deel van de toen verwachte winst zou 
ontvangen.

De raad van commissarissen, waarvan gedeputeerden Strijk en Schaddelee deel uitmaken, heeft op 15 februari 
jl. unaniem ingestemd met het cassatievoorstel. 

Financiële consequenties
De kosten voor cassatie worden gedragen door de REMU.

Vervolgprocedure / voortgang
Over de uitkomsten van cassatie zult u op de hoogte gehouden worden.
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