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Financiële betrokkenheid provincie Zuid-Holland bij Ease2pay

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

In een bericht van de website deaandeelhouder.nl (*) valt te lezen dat uit een melding in het kader van de

Wet op het financieel toezicht (gedateerd op 21 januari 2022) blijkt dat de provincie Zuid-Holland een

eerste belang in Ease2pay heeft gemeld, een Rotterdams beursgenoteerd bedrijf en innovatieve

betalingsdienstaanbieder.

Het gaat om een kapitaalbelang van 3,00 procent met een stemrecht van eveneens 3,00 procent en het

belang wordt gehouden via het Zuid-Hollandse Energie-innovatiefonds. (ENERGIIQ)

Op de website van dit fonds (omvang 35 miljoen euro) staat dat het een groot scala aan

financieringsinstrumenten biedt waarmee ‘de juiste voorwaarden’ worden geschapen om de groeikansen

van innovatieve ondernemingen te maximaliseren. Met het fonds wordt geïnvesteerd in ondernemingen

die ‘klaar zijn’ voor het commercialiseren van hun bewezen energie-innovatie die ofwel CO2-reductie

oplevert, dan wel een hoofdvestiging, R&D- of productielocatie in Zuid-Holland heeft. (**)

Ease2pay zou volgens de website elektronisch betalen in parkeergarages en bij benzinestations goedkoper

maken voor consumenten en retailers; gebruikers kunnen met het eigen mobiele platform via een app

bestellen, betalen en sparen, waardoor bv. betaalautomaten en pasjes niet meer nodig zijn. (***)

Het bedrijf heeft onlangs ENERGIIQ-portfoliobedrijf Involtum overgenomen en volgens Maarten Hektor

(mede-oprichter van Involtum) is Ease2pay een specialist in betaaldienstverlening, waardoor het afrekenen

nog betrouwbaarder en eenvoudiger wordt. Tevens geeft Hektor aan trots te zijn dat Involtum en Ease2pay

de krachten bundelen om zo de energietransitie van personenauto’s tot vrachtwagens en van jachten tot

zeeschepen te versnellen. (***)

En Rinke Zonneveld (algemeen directeur InnovationQuarter) laat optekenen dat met de overname van

Involtum door beursfonds Ease2pay een mooie krachtenbundeling en prachtig geïntegreerd mobiel

platform ontstaan voor book-park-charge-pay. Zonneveld geeft aan dat deze selfservicediensten voor

auto’s, vrachtwagens, schepen en campers de energietransitie faciliteren en dat de overname door

Ease2pay nu de kans biedt voor een grootschalige uitrol. (***)
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De PVV is voor verantwoord omgaan met Zuid-Hollands belastinggeld, alsmede het goed in de gaten

houden van risico’s en gevaren die de steeds verdergaande digitalisering met zich meebrengt. Daarom wil

ondergetekende graag onderstaande vragen aan het College stellen.

1. Kunt u zo gedetailleerd mogelijk aangeven wat de exacte overwegingen zijn geweest om een

kapitaalbelang van 3,00 procent in Ease2pay te nemen, wat dit financieel concreet betekent (ook

m.b.t. risico’s), wat de (te verwachten) baten zijn, op welke manier de Zuid-Hollandse

belastingbetaler voordeel van deze investering heeft (in de breedste zin van het woord ‘voordeel’) en

of de kans bestaat dat het kapitaalbelang in de toekomst verder gaat stijgen? Graag een

gemotiveerd antwoord.

Antwoord

Het is ons bekend dat ENERGIIQ een investering heeft gedaan in Involtum (€ 625.000,00) en dat Involtum

vervolgens is overgenomen door Ease2pay. Na een korte ‘holding period’ zal ENERGIIQ de aandelen

Ease2pay kunnen verkopen (de daadwerkelijke ‘exit’ uit het gefuseerde bedrijf). Er is geen intentie om het

belang te vergroten. Deze tijdelijke overgang naar het houden van Ease2pay aandelen is de laatste stap

naar het te gelde maken van de oorspronkelijke investering in Involtum (revolverende karakter van de

investeringen van ENERGIIQ).

Daarnaast geldt het volgende: PS hebben in 2016 bewust gekozen voor het op afstand plaatsen van

ENERGIIQ, een investeringsfonds met een professionele beheerder, zie het besluit van PS van 12 oktober

2016, nr. 6933. ENERGIIQ doet op basis van een door PS vastgestelde investeringsstrategie investeringen.

De Investeringsstrategie bevat de voorwaarden waaraan investeringen moeten voldoen op het gebied van

risico’s, baten, voordelen voor de Zuid-Hollandse belastingbetaler en dergelijke. De fondsbeheerder wordt

bij het doen van investeringen geadviseerd door een deskundige Investeringscommissie. Leidraad daarbij

is de Investeringsstrategie.

De Raad van Commissarissen van Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. (HZH) houdt toezicht op HZH en

haar dochtermaatschappijen. HZH rapporteert periodiek aan de provincie, zowel via mondelinge

contacten met de verantwoordelijk gedeputeerden als rapportages en financiële documenten. 

GS worden geïnformeerd over investeringen die ENERGIIQ doet, maar GS zijn in deze constructie niet

betrokken bij het doen van individuele investeringen door ENERGIIQ. Wij beschikken dan ook niet over

gedetailleerde informatie over individuele investeringen. Wij mogen vertrouwen op de deskundigheid van

de fondsbeheerder, de investeringscommissie en de Raad van Commissarissen. Wij mogen er verder van

uit gaan dat de investering in Involtum voldoet aan de eisen van de Investeringsstrategie.

2. Kunt u, in het verlengde van vraag 1, zo gedetailleerd mogelijk aangeven op welke wijze en in welke

mate Ease2pay gaat bijdragen aan de energietransitie en CO2-reductie, alsmede hoe exact het

kapitaalbelang van onze provincie daar een rol in speelt? Graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 1.

3. Rinke Zonneveld laat op de betreffende website optekenen dat ruim twee jaar geleden voor het eerst

vanuit ENERGIIQ werd geïnvesteerd in Involtum.

Antwoord

De investering in Involtum betreft in totaal € 625.000,00. De precieze voorwaarden, zoals looptijd zijn niet

bij GS bekend. De baten, zijn afhankelijk van de uiteindelijke prijs voor de aandelen Ease2pay op het

moment van verkoop van deze aandelen door ENERGIIQ, na de lock-up periode van 1 jaar. Het rendement

is hierdoor nog niet te duiden.
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Kunt u zo gedetailleerd mogelijk aangeven hoeveel Zuid-Hollands belastinggeld in totaal is geïnvesteerd in

Involtum en wat de exacte baten waren voor de Zuid-Hollandse belastingbetaler? Graag een gemotiveerd

antwoord.

4. Deelt u de mening dat, kijkende naar de tweedeling die door de steeds verdergaande digitalisering in

onze samenleving dreigt te ontstaan, alsmede de serieuze risico’s inzake operationaliteit, privacy en

veiligheid, het onverstandig is dat de provincie Zuid-Holland een kapitaalbelang heeft genomen in

Ease2pay? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

De provincie heeft geen kapitaalbelang genomen in Ease2pay. Zie verder het antwoord op vraag 1.

5.   Kunt u, in het verlengde van vraag 4, zo gedetailleerd mogelijk aangeven hoe door Ease2pay

rekening wordt gehouden met risico’s inzake operationaliteit, privacy en veiligheid, alsmede hoe de

provincie daar als aandeelhouder op gaat hameren, waarbij het voor iedereen toegankelijk houden

van diensten van het grootste belang is? 

 Graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord

GS beschikken niet over de gevraagde informatie. Zie verder het antwoord op vraag 1.

BRONNEN

(*) https://www.deaandeelhouder.nl/nieuws/2022/04/02/provincie-zuid-holland-meldt-eerste-belang-in-

ease2pay/

 

(**) https://www.energiiq.nl/#over

 

(***) https://www.energiiq.nl/portfoliobedrijf-energiiq-involtum-naar-de-beurs/

 

Den Haag,  10 mei 2022

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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