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COR Eneco krijgt gelijk van Ondernemingskamer

‘Je bent er ook om de
boel op te schudden’
De president-commissaris is weggestuurd
maar ook komt er een onderzoek naar
mogelijk wanbeleid. Met dit vonnis van de
Ondernemingskamer is de centrale ondernemingsraad van Eneco volledig in het
gelijk gesteld.

wel had gemoeten. Dat was voor ons
de druppel om naar de Ondernemingskamer te stappen. Daarna werd
de cor ook nog eens gepasseerd in de
advisering over Ruud Sondag, de opvolger van De Haas en afkomstig van
afvalverwerker Van Gansewinkel.’
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´Veel medewerkers en klanten hebben juist bewust gekozen voor dat duurzame profiel´

mee was volgens de cor herstel van de

gekozen voor dat duurzame profiel. Als

dels twee nieuwe commissarissen voor

geschonden verhoudingen mogelijk.

energiebedrijf ouderwetse stijl heb je

de rvc voorgedragen. ‘We kunnen nu

Van Dorp: ‘Er was teveel smoezelig ge-

geen bestaansrecht meer.’

met een schone lei beginnen en de governance herstellen. Mooi is ook dat de

rommel aan de gang, dat nog door de
commissarissen werd gebagatelliseerd.

Schone lei

raad van bestuur een veto heeft in de

De cor kreeg geen antwoord op de

Het onderzoek naar de chaos bij Eneco

verkoop van Eneco. Maar het kan ook

meest belangrijke vragen, onder meer

waartoe de Ondernemingskamer heeft

nog een beursgang worden.’

over afspraken in de rvc over onder-

gelast, kan volgens Van Dorp ‘veel

werpen waar de rvc helemaal niet be-

meer informatie opleveren dan toe nu

Steun achterban

voegd over was. Na het aan de kant

bekend is. We zijn blij dat het onder-

De cor is ook verheugd over de com-

schuiven van ceo De Haas en de snelle

zoek ook de rol van de gemeenten als

plimenten van de achterban na het

benoeming van diens opvolger buiten

aandeelhouders onder de loep neemt.

vonnis van de Ondernemingskamer.

de cor om, was zoals gezegd voor ons

Die zijn tot nu toe veelal buiten schot

Van Dorp: ‘Aanvankelijk twijfelde de

de maat vol. Het recht op medezeg-

gebleven. In hoeverre hebben zij ge-

cor weleens: maken we niet juist meer

genschap was al genoeg in zijn hemd

probeerd om op stoel van de bestuur-

kapot als we naar de Ondernemingska-

gezet. We waren anders gewend, want

der te kruipen? Daar zijn we wel be-

mer stappen. Voor medewerkers was

onder het bestuur van De Haas werd de

nieuwd naar. Van het onderzoek kan

ook niet meer te volgen wat zich alle-

cor al in een vroeg stadium bij alle be-

mogelijk ook de medezeggenschap in

maal in de top van Eneco afspeelde. De

sluitvorming betrokken.’

de BV Nederland veel leren. Juist tij-

uitspraak bevestigt dat we het goed

‘Daarnaast vreesden we dat commissa-

dens complexe processen als privatise-

hadden gezien. Door dit vonnis kwam

rissen en aandeelhouders Eneco zou-

ring bijvoorbeeld, is het belangrijk dat

het voor de medewerkers opeens heel

den kunnen opzadelen met een koper

in de bedrijfsvoering alles gaat volgens

dichtbij. Ook onze monteurs, die wat

die niet langer in het duurzame profiel

de regels en zaken niet verborgen blij-

verder van de bestuurlijke organisatie

wilde investeren. Heel veel medewer-

ven.’

staan, zeiden: “Prima dat jullie voor

kers en klanten hebben juist bewust

Op aanbeveling van de or zijn inmid-

onze werkgelegenheid gestreden heb-

‘Een enquêteverzoek neerleggen bij de
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ben.” Het is de taak van de medezeggenschap om ook luis in de pels te zijn,
wantoestanden naar boven te brengen
en de boel op te schudden om zaken
duurzaam te verbeteren.’
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