Beleidsverklaring
politieke betrokkenheid

Eneco Groep (Eneco) is actief in de energiesector. Samen
met klanten en partners werken wij aan de realisatie van
onze missie, Duurzame energie van iedereen, met als
doel mensen in staat te stellen zelf de regie te hebben
over hun eigen energie. Zowel in Nederland als internationaal bieden wij met onze slimme producten en diensten
toegevoegde waarde voor consumenten en bedrijven.
Daarnaast leveren wij een waardevolle maatschappelijke
bijdrage door een rol te spelen bij het behalen van een
groot aantal doelstellingen van de Verenigde Naties
inzake duurzame ontwikkeling.
Politieke betrokkenheid is van fundamenteel belang
voor het leveren van de door de maatschappij benodigde duurzame energie, op manieren waar zowel de
maatschappij als onze belanghebbenden zich in kunnen
vinden. Deze betrokkenheid is daarom bepalend voor
onze dagelijkse werkzaamheden en het bestaansrecht
en succes van ons bedrijf.
Eneco vindt het belangrijk om actief betrokken te zijn bij
en te participeren in het politieke proces in het belang
van het bedrijf, de aandeelhouders, klanten, gemeenschappen en andere belanghebbenden. Op Europees,
nationaal en lokaal niveau genomen beslissingen hebben
invloed op ons bedrijf en de levens van individuen in onze
omgeving. Daarom geloven wij dat de manier waarop wij
omgaan met regelgevende en wetgevende instanties
en andere relevante partijen, helpt om ons bedrijf en de
gemeenschappen waarin wij actief zijn op een effectieve
en constructieve manier te versterken en te beschermen.
Deze beleidsverklaring beschrijft de basisprincipes
die van toepassing zijn op Eneco's politieke bijdragen,
lobbyactiviteiten en zitting in bedrijfsorganisaties.

Politieke betrokkenheid medewerkers
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Medewerkers van Eneco moeten zich houden aan de
wetten inzake betrokkenheid bij politieke kwesties,
inclusief het verstrekken van politieke bijdragen, lobbyen
en het aanbieden en ontvangen van geschenken. Het
staat medewerkers vrij om op persoonlijke titel bijdragen
te leveren aan partijen, commissies of kandidaten. Het
is medewerkers echter niet toegestaan om bijdragen te
leveren aan of teruggave te vorderen van bijdragen in
de vorm van bedrijfsmiddelen, inclusief liquide middelen,
onroerend goed en diensten, zonder de uitdrukkelijke
voorafgaande goedkeuring van de afdelingen public
affairs en juridische zaken van Eneco.

Politieke betrokkenheid organisatie
Conform het beleid van de organisatie levert Eneco geen
directe of indirecte bijdragen aan politieke kandidaten
en politieke partijen. Bijdragen aan of activiteiten ter
ondersteuning van belangengroepen zoals ngo's of bedrijfsorganisaties moeten in overstemming zijn met alle
geldende wetgeving en moeten op transparante wijze
aan het publiek worden gecommuniceerd.

Lobbyactiviteiten en zitting in
bedrijfsorganisaties
Eneco verbindt zich ertoe te voldoen aan alle geldende
wetgeving inzake lobbyactiviteiten, inclusief wetgeving die toelichting van onze activiteiten op Europees,
nationaal en lokaal niveau vereist. Werkgevers en werknemers die lobbyactiviteiten uitvoeren zijn verplicht
zich te registreren. Registratie van externe partijen
die zijn ingehuurd om lobbyactiviteiten uit te voeren
is ook verplicht. Het namens Eneco uitvoeren van lobbyactiviteiten op Europees, nationaal en lokaal niveau
is alleen toegestaan aan medewerkers van de public
affairs afdeling van Eneco. Andere medewerkers zijn
niet bevoegd om goedkeuring te geven voor lobbyactiviteiten namens Eneco, tenzij deze goedkeuring is
afgegeven door de public affairs afdeling. Registratie
en toelichting van lobbyactiviteiten wordt openbaar
gemaakt via EU websites.
Eneco is direct betrokken bij het behartigen van belangen ten aanzien van bepaalde politieke kwesties
waarvan wij geloven dat deze belangrijk zijn voor onze
organisatie, onze belanghebbenden en de energietransitie. In het kader van onze inspanningen op het gebied
van belangenbehartiging heeft Eneco zitting in enkele
bedrijfsorganisaties die de belangen behartigen van
onze sector en van het bedrijfsleven in breder verband.
Hoewel Eneco niet altijd alle standpunten van deze
organisaties steunt, geloven wij dat het belangrijk is
om zitting te hebben in deze organisaties en dat dit
bijdraagt aan het behalen van Eneco's doelen.

