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kerngegevens

Kerngegevens Alliander

Eenheid 2009 2008

Klant

Tevreden klanten consumentenmarkt procent 89 89

Tevreden klanten zakelijke markt procent 86 75

Gemiddelde stroomonderbrekingsduur per klant min. per jaar 27,4 24,0

Financieel / Aandeelhouder

Bedrijfsresultaat EUR miljoen 491 390

Investeringen in materiële vaste activa EUR miljoen 397 363

Solvabiliteit procent 42 33

ROIC procent 7,8 n.b.

Medewerker

Eigen medewerkers ultimo boekjaar (in FTE's) aantal 4.633 4.450

Ingehuurde medewerkers ultimo boekjaar (in FTE's) aantal 1.083 1.144

Ziekteverzuim procent 4,3 4,1

Medewerkerstevredenheid rapportcijfer 8,2 8,1

Maatschappij

CO2 emissie kton CO2 683 787

Invoeding windenergie 1 MW 2.000 2.141

Afval kton  11,5 9,3

1 Vergelijkend cijfer 2008 aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.
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In 2009 is de wettelijke voorgeschreven splitsing van de 
Nuon-groep in een netwerkbedrijf enerzijds en een 
productie- en leveringsbedrijf anderzijds geëffectueerd. 
Op 30 juni 2009 werden de aandelen van n.v. Nuon 
Energy afgesplitst van n.v. Nuon, waarvan de naam van 
n.v. Nuon gelijktijdig is gewijzigd in Alliander N.V. 
Een deel van de aandelen van n.v. Nuon Energy (49%) is 
op 1 juli 2009 verkocht aan Vattenfall. In verband met de 
afsplitsing is ook een wijziging gekomen in de samen-
stelling van zowel de Raad van Bestuur als die van de 
Raad van Commissarissen. 
In dit jaarverslag informeren wij u over de activiteiten 
van Alliander in het verslagjaar 2009 die gedurende het 
eerste halfjaar tevens nog het productie- en leveringsbe-
drijf omvatten. 
Het verslag wordt uitgebracht als zijnde Alliander, 
zonder rekening te houden met n.v. Nuon Energy, uitge-
zonderd de IFRS jaarrekening en waar nodig de betreffen-
de hoofdstukken in het verslag zelf.

Verantwoording
In het eerste gedeelte, na het voorwoord van de voorzitter 
van de Raad van Bestuur, geven we een profielschets 
(hoofdstuk 1) van de organisatie en een kort jaaroverzicht 
(hoofdstuk 2). In het tweede gedeelte wordt verslag 
gedaan van onze activiteiten en resultaten in 2009. 
Daarbij komen de financiële gevolgen van onder meer de 
splitsing van het bedrijf en de overdracht van de hoog-
spanningsnetten aan TenneT aan de orde. Tevens wordt 
aandacht besteed aan de wijze waarop wij maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen. 

IFRS en GRI
Zoals hiervoor beschreven bestaat het jaarverslag 2009 
zowel uit een financiële als een maatschappelijke ver-
antwoording. De financiële verantwoording is in over-
eenstemming met International Financial Reporting 
Standards (IFRS) en relevante bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek. Bij de maatschappelijke verant-
woording zijn de richtlijnen van het Global Reporting 

Initiative (GRI) gevolgd. Deze verantwoording wordt ge-
plaatst in het licht van onze missie en lange termijn visie 
voor Alliander, waarover u meer leest in hoofdstuk 3. 
In de hoofdstukken 4 ‘verantwoorde bedrijfsvoering’ en 
5 ‘faciliteren energietransitie’ wordt verantwoording af-
gelegd over de wijze waarop Alliander haar missie en 
visie in 2009 verder heeft uitgewerkt. In hoofdstuk 6 
‘finan ciële verantwoording’ treft u vervolgens de finan-
ciële vertaling aan van al deze activiteiten en gebeurte-
nissen, maar wordt ook aandacht besteed aan de finan-
ciële positie van Alliander na de splitsing. Voorts wordt er 
in dit gedeelte aandacht besteed aan risicomanagement 
(hoofdstuk 7). Ter afsluiting leest u de vooruitzichten in 
hoofdstuk 8.

Transparantie
Alliander streeft naar een transparante wijze van bestu-
ren. We willen dan ook verslag doen van de wijze waarop 
we ons bestuur en de controle daarop hebben ingericht. 
Het derde gedeelte van dit verslag staat in het teken van 
transparantie. We gaan in op corporate governance 
(hoofdstuk 9). En in hoofdstuk 10 informeren we u over 
de samenstelling en activiteiten in 2009 van de Raad van 
Commissarissen. In hoofdstuk 11 lichten we aan de hand 
van het remuneratierapport het beloningsbeleid voor de 
Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen toe. 

Feiten en cijfers
In hoofdstuk 12 staat de jaarrekening. 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. heeft 
de jaarrekening voorzien van een goedkeurende 
accountantsverklaring. Deze is opgenomen in hoofdstuk 
13 ‘overige gegevens’. In hoofdstuk 14 gaan we in op 
ambities, feiten en cijfers op het gebied van maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. Met dit verslag wordt 
openheid gegeven over de activiteiten en resultaten 
waarmee we onze maatschappelijke verantwoordelijk-
heid vormgeven. PricewaterhouseCoopers Accountants 
N.V. heeft de informatie in dit verslag geverifieerd.

over dit verslag
Voor u ligt het geïntegreerde jaarVerslag Van netwerk
bedrijf alliander oVer 2009. oVer de jaren tot en met 2008 
werden steeds afzonderlijke Verslagen opgesteld: een 
financieel jaarVerslag en een maatschappelijk jaarVerslag. 
Vanaf 2009 zijn beide Verslagen geïntegreerd in één Verslag. 
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PeTeR MoLeNGRAAF

In dit verslag blikken we terug op het jaar 2009. Dat was 
een bijzonder jaar, waarin wij geheel op eigen benen 
kwamen te staan als zelfstandig netwerkbedrijf. Een 
bedrijf dat enerzijds 95 jaar oud is - teruggerekend naar 
de start van de Provinciale Geldersche Electriciteits-
Maatschappij in 1915 - en anderzijds nog erg jong is, 
kijkend naar de afsplitsing van Nuon Energy op 30 juni 
2009.

Solide positie
Alliander heeft bij die splitsing en mede door de verkoop 
van de hoogspanningsnetten aan TenneT (in juni 2009) 
een robuuste financiële positie verworven. Dit jaarverslag 
geeft daarvoor de cijfermatige onderbouwing. Dankzij die 
solide financiële positie zijn wij in staat de komende 
jaren te investeren in onze energienetten en in de ver-
duurzaming van de energievoorziening. Dat is belangrijk, 
omdat de komende jaren – nog intensiever dan voorheen 
– gewerkt moet worden aan modernisering van die netten 
om enerzijds de huidige betrouwbaarheid ervan 
(99,995% beschikbaarheid) te handhaven en anderzijds 
de netten geschikt te maken voor de toekomst.

Duurzame energie
Willen wij in Nederland serieus werk maken van natio-
nale en lokale klimaatdoelstellingen, dan is een flexibele 
en “slimme” energie-infrastructuur onontbeerlijk. 
Nieuwe, slimme technologieën maken het ons mogelijk 
toekomstige grote volumes duurzame energie in te 
passen in onze energie-infrastructuur, ze stellen onze 
klanten in staat om meer energie te besparen en stimule-
ren een grootschalige toepassing van elektrisch vervoer. 
Concreet betekent dit de komende jaren het installeren 
van slimme meters. Die maken het mogelijk dat klanten 

een beter inzicht in hun energieverbruik krijgen, dat 
bedrijven en in toenemende mate ook consumenten 
elektriciteit terug kunnen leveren aan het net en dat 
‘groen’ gas in het gasdistributienetwerk kan worden 
ingevoed. Verder stimuleert de slimme meter het gebruik 
van aardwarmte door de inzet van warmtepompen in 
nieuwbouwwijken en de transitie naar elektrisch vervoer.

Samen meer slagkracht
Nieuwe kansen om de energievoorziening duurzamer te 
maken zijn een stimulans voor nieuwe activiteiten, 
projecten en samenwerkingsverbanden, zoals 
Amsterdam Smart City en de stichting E-laad.nl. Deze 
laatste stichting beoogt een infrastructuur te realiseren 
van 10.000 oplaadpalen voor elektrische auto’s tegen het 
einde van 2012. Onze ambitie is om bij al deze initiatie-
ven zoveel mogelijk samen te werken. Samen met lokale 
overheden en marktpartijen, met andere netbeheerders 
én met consumenten en bedrijven. Wij geloven in succes 
als wij sámen regie voeren over energie en over de 
energietransitie.

Sector in beweging
Een ander thema voor onze onderneming en onze sector 
is de herinrichting van het Nederlandse landschap van 
netwerkbedrijven. Waar nu nog sprake is van meer dan 
tien netbeheerders die netten beheren in historisch 
ontstane, maar geografisch soms onlogische gebieden, 
stuurt de nationale overheid aan op consolidatie van drie 
tot vijf netwerkbedrijven. Alliander heeft in die ontwikke-
ling in 2009 een eerste belangrijke stap gezet door aan te 
kondigen voor € 712 miljoen netwerkbedrijf Endinet over 
te nemen. In maart jl. is de definitieve koopovereenkomst 
getekend en medio 2010 zal de overname zijn afgerond. 
Alliander blijft hiermee het grootste regionale elektrici-
teits- en gasnetwerkbedrijf in Nederland.

voorwoord door de voorzitter  
van de raad van bestuur
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Transparantie
Welke andere belangrijke stappen wij in 2009 hebben 
gezet en welke resultaten wij hebben bereikt, leest u in 
dit uitgebreide jaarverslag. Voor de omvang van dit 
verslag is slechts één reden en dat is transparantie. Als 
onderneming met een belangrijke maatschappelijke taak 
willen wij transparant zijn in ons handelen en in de 
dialoog met onze stakeholders, financieel en anderszins. 
Wij wensen dat dit jaarverslag daartoe bijdraagt.

Het afgelopen jaar hebben wij met groot genoegen mogen 
zien dat met veel inzet en betrokkenheid door onze 
medewerkers is gewerkt aan verdere verbetering van de 
dienstverlening, kwaliteit en groei van de organisatie. 
Dankzij hen zijn belangrijke stappen gezet in de samen-
werking en dialoog met onze omgeving. Onze dank en 
waardering spreken we hiervoor dan ook graag uit. 

Namens de Raad van Bestuur en alle medewerkers wens 
ik u veel plezier en energie bij het lezen van dit 
jaarverslag.

Arnhem, 7 april 2010
Peter Molengraaf

Voorzitter Raad van Bestuur
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Splitsing
In verband met de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) 
is de Nuon-groep op 1 juli 2008 organisatorisch gesplitst 
in een productie- en leveringsbedrijf, onder de naam 
Nuon Energy en een netwerkbedrijf genaamd Alliander. 
Op 30 juni 2009 is n.v. Nuon Energy afgesplitst van n.v. 
Nuon, van welke laatste vennootschap de naam op 
diezelfde dag is gewijzigd in Alliander N.V. 

Aandeelhouders
De aandelen in Alliander N.V. zijn in publieke handen. 
Grootste aandeelhouders zijn de provincies Gelderland, 
Noord-Holland en Friesland (via B.V. 
Houdstermaatschappij Falcon) en de gemeente 
Amsterdam.

1. profiel van alliander
met ruim 5.700 medewerkers, 2,9 miljoen klanten, een markt
aandeel Van 34% en een jaaromzet Van ongeVeer € 1,4 miljard 
heeft alliander een Vooraanstaande positie als netwerk
bedrijf in de nederlandse energiesector. alliander wordt 
geVormd door alliander n.V. en haar dochterVennoot
schappen, waaronder liander n.V. en liandon b.V.

Liander: netbeheerder 
Netbeheerder Liander vormt het grootste bedrijf binnen 
de Alliander-groep en vertegenwoordigt 95% van de 
jaaromzet. Liander verzorgt de aansluiting en het 
transport van elektriciteit voor 2,9 miljoen huishoudens, 
bedrijven en instellingen en van gas voor 2,1 miljoen 
huishoudens, bedrijven en instellingen. Het verzorgings-
gebied van Liander beslaat de provincie Gelderland en 
delen van de provincies Noord-Holland (nagenoeg 
geheel), Flevoland, Friesland en Zuid-Holland. 

Aandeelhouders
provincies en gemeenten

Groepsstructuur eind 2009
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Belangrijke gegevens

eenheid 2009 2008

aantal klanten (actieve aansluitingen) elektriciteit in duizenden 2.861 2.832

aantal klanten (actieve aansluitingen) gas in duizenden 2.137 2.127

aantal nieuwe aansluitingen elektriciteit in duizenden 41 44

aantal nieuwe aansluitingen gas in duizenden 23 24

aantal afsluitingen3 in duizenden 8,2 7,2

getransporteerde volumes elektriciteit gWh 29.408  32.950 

getransporteerde volumes gas miljoen m3 6.138  6.232 

omvang transportnetwerk elektriciteit1, 4

hoogspanning (110/150 kv)2 1.000 kilometer  0,5  2,6 

tussenspanning (50 kv) 1.000 kilometer  2,3  2,3 

Middenspanning (3/10/20 kv) 1.000 kilometer  35,3  35,0 

laagspanning (0,23 kv) 1.000 kilometer  47,7  47,2 

totaal 1.000 kilometer  85,8  87,1

omvang transportnetwerk gas4

hoge druk (> 0,2 bar) 1.000 kilometer  6,1  6,1 

lage druk (< 0,2 bar) 1.000 kilometer  29,0 28,8

totaal 1.000 kilometer  35,1 34,9

1 circuitlengte weergegeven naar drie fasen.

2 Per 2008 wettelijk onder beheer tennet, met uitzondering van de hs-netten in randmeren.

3 Betreft het aantal afsluitingen wegens verhuizingen (31%) en wanbetaling (69%). dit verhoudingscijfer is gebaseerd op cijfers 2008.

4 de omvang van het transportnetwerk 2008 is aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

1 hoogspanningsnetten op 110 kv- 150 kv-niveau en hoger maken sinds 

1 januari 2008 deel uit van het landelijk hoogspanningsnet dat wordt 

beheerd door tennet tso B.v. met uitzondering van die in Flevoland en 

Noordwest-veluwe (randmeren), waarvan in verband met daarop geves - 

tigde cross border leases de eigendom en het beheer niet zijn overgedragen. 

eigenaar van energienetten
Liander is eigenaar van de elektriciteitsnetten tot en met 
50 kV1 en van de gasnetten tot en met 8 bar binnen onze 
regio. Tot de kerntaken, die op grond van de Elektriciteits-
wet 1998 en de Gaswet exclusief aan de netbeheerder zijn 
voorbehouden, behoren het aanleggen, onderhouden, 
vernieuwen en beheren van elektriciteitsnetten, van 
gasnetten, van aansluitingen op het elektriciteitsnet en 
het transporteren van elektriciteit en gas. Ook faciliteert 
Liander de vrije energiemarkt door het klanten mogelijk 
te maken over te stappen naar een andere energie-
leverancier. 

Aanvullende diensten
Liander biedt ook aanvullende diensten op verzoek van de 
klant. Deze diensten vloeien voort uit de wettelijke taken 
en worden in concurrentie aangeboden. Het gaat daarbij 
onder meer om aansluitingen op het elektriciteitsnet met 
een aansluitwaarde vanaf 10 MVA en voor specifieke 
klantgroepen zoals openbaar vervoer en openbare 
verlichting. Ook verzorgen, onderhouden, vernieuwen en 
beheren we aansluitingen op het gasnet. Verder plaatsen 
we op verzoek van de klant ook elektriciteits- en 
gasmeters. 

Liandon: technisch specialist
Technisch specialist Liandon ontwerpt, bouwt, beheert en 
onderhoudt complexe energienetten en grote (industriële) 
installaties voor klanten verspreid over heel Nederland en 
in het buitenland. Liandon is het technisch kennisbedrijf 
van Alliander en opereert in de vrije energiemarkt. De 
grootste opdrachtgevers van Liandon zijn Liander en 
landelijk netbeheerder TenneT.

Maatwerkoplossingen en geïntegreerde aanpak
De ruim 700 medewerkers van Liandon werken aan 
innovatieve maatwerkoplossingen en vertalen hoogwaar-
dige technologische kennis naar de dagelijkse praktijk. 
Daarbij wordt een geïntegreerde projectaanpak gehan-
teerd, zodat een goede interactie, overzicht, duidelijke 
verantwoordelijkheden en korte doorlooptijden ontstaan. 
En uiteraard: een hoge klanttevredenheid. 
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Raad van Bestuur
Per 1 januari 2010 bestaat de Raad van Bestuur uit twee leden:

Mark van Lieshout 
(1963, Nederlandse nationaliteit) is per 1 
januari 2010 benoemd tot lid van de raad 
van Bestuur in de functie van cFo. 

hij is verantwoordelijk voor de financiële 
leiding van alliander. 

Peter Molengraaf  
(1965, Nederlandse nationaliteit)  
is sinds 30 juni 2009 voorzitter van de 
raad van Bestuur van alliander. 

hij is verantwoordelijk voor de algehele 
leiding van alliander.

Carrière | Peter Molengraaf trad begin 2005 in dienst bij Nuon als directeur van de divisie 
Klantenservice. in februari 2007 werd hij door essent en Nuon benoemd tot programmadirecteur 
voor het te fuseren bedrijf. Na het afbreken van het fusie  p roces werd hij directeur van de divisie 
Netwerk services bij Nuon. vanaf 1 juli 2008 tot 30 juni 2009 vervulde hij de functie van 
voorzitter van de directie van het net werkbedrijf van Nuon. voordat hij bij Nuon in dienst trad, 
bekleedde hij diverse functies bij shell, waaronder manager european customer service centre, 
cross-Business it manager en commercieel directeur shell Nederland verkoop maatschappij. 
Peter Molengraaf studeerde informatica aan de tu delft en behaalde zijn MBa aan de rotterdam 
school of Management van de erasmus universiteit. 

Commissariaten/nevenfuncties: 
- lid raad van commissarissen N.v. KeMa  
- lid raad van commissarissen ziut B.v.

Carrière | Mark van lieshout trad in 2003 in dienst van Nuon als financieel directeur van 
Nuon Business. vanaf juli 2008 tot 1 januari 2010 vervulde hij de functie van directeur 
Financiën, treasury en Fiscale zaken van alliander. voordat van lieshout bij Nuon in dienst 
trad, was hij onder andere als cFo werkzaam voor aBB Benelux. Mark van lieshout 
studeerde Bedrijfseconomie (accountancy variant) aan de vrije universiteit van amsterdam 
en volgde diverse Business Programs aan de international institute for Management 
development (iMd) in lausanne.

Lianders verzorgingsgebied

elektriciteit en gas
alleen elektriciteit
alleen gas
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03
Werken aan onze netten én uw veiligheid

liander werkt continu aan zijn netten. we 

kwamen in actie bij storingen, om leidingen 

te vervangen en om nieuwe aansluitingen te 

maken. bijvoorbeeld in de eerste maanden 

van 2009 langs de a2. 

afgelopen voorjaar hebben we langs de a2 

over een traject van veertig kilometer gas- en 

elektriciteitsleidingen verlegd, omdat deze 

snelweg door rijkswaterstaat werd verbreed. 

02
overname door Vattenfall

voorafgaand aan de instemming van de 

minister met het splitsingsplan werd in 

februari de overname aangekondigd van 

het productie- en leveringsbedrijf n.v. 

Nuon energy door het zweedse energie-

bedrijf vattenfall.

Collega’s gezocht

verder deze maand presenteerde alliander 

zichzelf als werkgever met de succesvolle 

campagne ‘350 collega’s gezocht’. in deze 

campagne positioneerden wij ons als een 

bedrijf met een cruciale rol in de maat-

schappij en riepen trainees, ict’ers en 

technici op alliander hierbij te 

ondersteunen. 

01
Global Gas Networks Initiative

nederland heeft een schat aan kennis op het 

terrein van aardgas. door die over de 

grenzen te delen, verstevigen we onze band 

met gasrijke landen. daarom heeft alliander 

bijgedragen aan de inrichting van het global 

gas networks initiative dat in januari is 

opgericht. 

door de vergrijzing en het tekort aan jonge 

technici dreigt in Nederland een gebrek aan 

kennis te ontstaan. daarom worden in 

Nederland en in het buitenland technici 

opgeleid. Jong talent krijgt de kans om door 

gepensioneerde gasexperts te worden 

getraind op prestigieuze buitenlandse 

projecten.

2. jaaroverzicht 2009
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06
Verkoop HS-netten 

op 11 juni is de overeenkomst ondertekend 

van de verkoop voor de (niet in cross border 

leases ondergebrachte) hs-netten aan de 

landelijke netbeheerder tennet. deze 

overeenkomst heeft een terugwerkende 

kracht tot 1 juni 2009. 

Instemming aandeelhouders 

op 17 juni werd door de aandeelhouders 

ingestemd met de afsplitsing en verkoop van 

Nuon energy. Kort daarop volgde de 

goedkeuring van de mededingingsautoritei-

ten. op 30 juni 2009 is n.v. Nuon energy 

feitelijk afgesplitst van n.v. Nuon, waarvan de 

naam op dezelfde datum is gewijzigd in 

alliander N.v. tegelijkertijd werden zowel de 

raad van Bestuur als de raad van 

commissarissen opnieuw samengesteld.

oplevering van eerste autonome net 

ook werd het eerste kleine ‘autonome’ 

elektriciteitsnet van Nederland opgeleverd. 

liander realiseerde dit op het vakantiepark 

Bronsbergen in zutphen. elders in europa zijn 

nog zes van deze netten, allen verschillend 

van opzet en grootte.

05
Nationaal Storingsnummer

Voor gas, elektriciteits en meterstorin

gen bestaat een landelijk storingsnummer. 

uit klantenonderzoek bleek echter dat dit 

nummer niet goed bekend was en dat 

klanten niet altijd precies wisten wat zij 

kunnen doen in geval van storingen of als 

zij bijvoorbeeld gas ruiken. om die reden 

zijn we op 13 mei gestart met de 

campagne meterkastman. onze ruim 2,9 

miljoen particuliere en zakelijke klanten 

ontvingen een sticker met het storings

nummer, plus informatie over wat ze 

moeten doen bij een storing of het ruiken 

van een gaslucht. 

daarnaast toerde de Meterkastman-

campagne door de vijf provincies waarin 

liander actief is. het promotieteam gaf ter 

plaatse uitleg over het storingsnummer en 

de rol van liander als netbeheerder.

04
Herfinanciering

in het kader van de splitsing vond in het 

voorjaar een vereffening plaats van de 

rekening-courant tussen Nuon energy

en alliander. in verband hiermee is het 

bestaande euro Medium term Notes (eMtN) 

programma in het eerste kwartaal aangepast 

en verhoogd van € 2 miljard tot € 3 miljard. 

op 6 april is onder dit programma een 

tweetal obligatieleningen uitgeschreven van 

in totaal € 1,25 miljard. hiermee bedraagt het 

totaal aan uitstaande obligatieleningen 

€ 2,05 miljard.

Splitsing

op 8 april stelde de minister van 

economische zaken vast dat het splitsings-

plan, met inachtneming van de daarop door 

haar gegeven aanwijzingen, voldeed aan de 

wettelijke eisen.

Slimme meters 

de eerste Kamer kon niet instemmen met de 

verplichte invoering van de slimme meter. 

vooral het aspect privacy riep vraagtekens 

op. liander bekijkt in afwachting van verdere 

besluitvorming op welke wijze de slimme 

meter effectief en efficiënt kan worden 

ingevoerd.
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09
Amsterdam Smart City

samen met de amsterdamse innovatie motor 

is in het tweede kwartaal van 2009 

amsterdam smart city opgestart. doel: 

innovatieve initiatieven op het gebied van 

duurzame ontwikkeling testen op economi

sche haalbaarheid en zo mogelijk grootscha

lig te ontwikkelen. 

in september zijn belangrijke stappen gezet 

om dit doel te bereiken. door amsterdam 

smart city kan de netbeheerder in nauwe 

samenwerking met regionale bestuurders, 

bedrijven en klanten proactief ingaan op de 

ontwikkelingen die energietransitie teweeg 

brengt. inmiddels loopt een aantal pilots dat 

zich vooral richt op vermindering van 

co2–uitstoot. de resultaten worden gebruikt 

bij de verdere implementatie. amsterdam 

smart city wordt mede gesubsidieerd door 

het europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling en het ministerie van 

economische zaken.

08
Gaslek in Hilversum

in de hilversumse hertog aelbrechtstraat 

werd in augustus een sluimerend gaslek 

ontdekt. bewoners in deze straat 

klaagden al maanden over een gaslucht in 

woningen, maar een oorzaak kon tot dat 

moment niet worden gevonden. nadat 

hulpdiensten de straat  na een nieuwe 

melding  deels ontruimden, werd de 

oorzaak ontdekt. het riool bleek een jaar 

eerder op meerdere plaatsen doorboord 

te zijn tijdens de aanleg van nieuwe 

gasaansluitingen in de straat. hierdoor 

kon gas in het riool terecht komen. nog 

dezelfde avond is het lek gerepareerd. 

omdat het gas direct het riool instroomde, 

heeft liander ook alle nieuwe huisaanslui-

tingen die het riool kruisen gecontroleerd. 

tijdens een bijeenkomst heeft liander de 

bewoners vervolgens tekst en uitleg 

gegeven. Naar aanleiding van dit incident 

heeft liander intern diverse verbetertra-

jecten opgestart. 

07
Splitsing!

op 30 juni werd n.v. nuon energy afgesplitst 

van moederbedrijf n.v. nuon. de naam van 

n.v. nuon is op dezelfde dag gewijzigd in 

alliander n.V.

Niet alleen de naam is veranderd, ook de 

samenstelling van de raad van Bestuur en die 

van de raad van commissarissen is gewijzigd. 

Met de afsplitsing van n.v. Nuon energy is 

voldaan aan het groepsverbod van de Wet 

onafhankelijk Netbeheer (WoN).
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12
Voorgenomen overname endinet

op 11 december 2009 werd een akkoord op 

hoofdlijnen gesloten met de gemeente 

eindhoven en elf andere gemeenten in die 

regio over de voorgenomen overdracht van 

endinet b.V. aan alliander. op 4 maart 2010 

heeft de ondertekening van de koopovereen

komst plaatsgevonden.

door de combinatie met endinet – het 

fusiebedrijf van Nre, obragas en Netbeheer 

haarlemmermeer – versterkt alliander haar 

positie als het grootste regionale netwerkbe-

drijf in Nederland. endinet telt in totaal 106 

duizend elektriciteits- en 448 duizend 

gasaansluitingen. de feitelijke overdracht is 

voorzien voor medio 2010.

11
Liandyn naar Ziut

op 30 november 2009 zijn de aandelen 

van liandyn b.V. ingebracht in de in 

oktober 2009 opgerichte onderneming 

ziut b.V., een joint venture van alliander 

en enexis. 

Naast liandyn is ook enexis lighting B.v. 

ingebracht in de fusie-onderneming ziut. 

ziut wil een nieuwe, krachtige speler 

worden op de competitieve markt van 

openbare verlichting, verkeersregelsyste-

men en lichtarchitectuur.

10
overdracht bedrijfsvoering 

hoogspanningsnet

op 31 oktober werd de bedrijfsvoering van 

het hoogspanningsnet in noordholland 

overgedragen aan tennet. afgezien van de 

hsnetten in het gebied randmeren, welke 

onderdeel zijn van een cross border 

leaseovereenkomst, was dit het laatste deel 

van het hoogspanningsnet dat liander nog 

(feitelijk) in beheer had. met deze transactie 

heeft liander de overdracht van het beheer 

over de hoogspanningsnetten van 110 kV en 

hoger conform de won volledig afgerond. 

in juni 2009 werd de overeenkomst voor de 

verkoop van de hoogspanningsnetten aan 

tennet ondertekend (uitgezonderd de 

hs-netten in randmeren). de verkoopprijs 

bedroeg € 368 miljoen, waarbij een boekwinst 

is gemaakt van € 130 miljoen na belastingen. 



II
verantwoording
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Deze doelstelling is vertaald naar een missie: wij willen 
bijdragen aan een betere samenleving in de regio’s 
waarmee we verbonden zijn. Een belangrijke voorwaarde 
hiervoor is de dialoog met onze stakeholders: klanten, 
medewerkers, aandeelhouders en vreemd vermogen 
verschaffers en de maatschappij. Van hen horen we wat 
men van een netwerkbedrijf verwacht. Welke producten 
en diensten wij moeten kunnen bieden en verder ontwik-
kelen. Op die manier kunnen wij ons continu verbeteren 
en onze kernwaarden ‘betrokken, betrouwbaar, de beste’ 
waarmaken. Onze visie is dan ook betrokken te zijn bij de 

regio’s waarmee we zijn verbonden, betrouwbaar te zijn 
door een ononderbroken levering van elektriciteit en gas, 
en de beste in dienstverlening te zijn in de ogen van onze 
klanten.

Stakeholdersdialoog
Het inspelen op de huidige en toekomstige behoeften van 
onze stakeholders hebben we binnen Alliander centraal 
gezet. Daarom treden we regelmatig in contact met onze 
verschillende belanghebbenden. Per stakeholder willen 
wij de volgende strategische ambitie realiseren:

Een overzicht van vormen en frequentie waarop we in 
contact treden met alle belanghebbenden is te vinden in 
de tabel ‘Alliander in directe interactie met haar stakehol-
ders 2009’ op pagina 17. 

3. samen werken aan een betere 
samenleving

missie, visie en strategie

energienetten Vormen een belangrijke pijler in onze 
samenleVing. onze klanten en de maatschappij rekenen erop 
dat er altijd energie is. daaruit halen wij onze motiVatie: 
zorgen Voor een betrouwbare, betaalbare, Veilige en 
duurzame energieVoorziening. nu en in de toekomst.

Stakeholder Strategische ambitie

Klant We zijn de nummer één dienstverlener in de ogen van de klant in regio’s waarmee we verbonden zijn.

Medewerker We zijn een innovatief, succesvol bedrijf, waar gedreven aan een betere samenleving wordt gewerkt. 

aandeelhouders en vreemd 
vermogen verschaffers 

We zijn een robuuste, maatschappelijk en economisch verantwoorde investering. 

Maatschappij We zijn dé natuurlijke partner in de ontwikkeling en uitvoering van energiebeleid.
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Naast dit reguliere contact treden we ook op andere 
manieren en momenten in contact met onze stakehol-
ders. Zo hielden we eind 2009 drie rondetafelgesprekken, 
waarin we met vertegenwoordigers van stakeholdergroe-
pen in dialoog gingen over de invulling die wij geven aan 
de (maatschappelijke) rol en taken van Alliander en het 
publiceren van het eerste Maatschappelijk Jaarverslag. 
Thema’s die aan de orde zijn geweest betreffen: Klant & 
Maatschappij, Mens & Organisatie en Energietransitie. 
De gesprekken werden steeds geleid door een directeur. 

De hoofdpunten die stakeholdervertegenwoordigers ons 

tijdens de rondetafelgesprekken hebben aangereikt zijn:
de maatschappelijke missie van Alliander waarin we  -
ons verbinden met regio en samenleving, wordt 
gewaardeerd en ondersteund;
deelnemers ervaren de wijze waarop Alliander invul- -
ling geeft aan maatschappelijk verantwoord onderne-
men als authentiek; 
in het verlengde van de missie van Alliander ligt een  -
verdere uitwerking van visie en doelstellingen voor een 
aantal onderwerpen voor de hand; 
de verslaglegging over maatschappelijk ondernemen  -
wordt als waardevol en onderscheidend ervaren; 

Alliander in directe interactie met haar stakeholders 2009

Stakeholder Categorie organisatie Interactievorm

Klant consumenten Klantenraad 
Klanttevredenheidsonderzoek 
Klantenman 
Klantenpanels 
consumenten organisaties

vast overleg (6x jaar) 
onderzoek 
Klachten en mediation 
onderzoek 
dialoog

 zakelijk Branche organisaties dialoog/relatiebeheer

Medewerker  Medewerkers Betrokkenheidsbarometer 
overlegvergaderingen met or 
tension 
lianne 
Personeelsvereniging 
Medewerker en maatschappelijke thema's

Medewerkersonderzoek 
Formele overlegvorm 
Jongerenplatform 
vrouwenplatform 
Medewerkersvereniging 
dialoog/workshops

aandeelhouders en 
vreemd vermogen 
verschaffers

aandeelhouders Provincies en gemeenten algemene vergadering aandeelhouders
grootaandeelhoudersoverleg (gao)
Bespreking (halfjaar)cijfers

 vreemd vermogen 
verschaffers

investeerders/kredietbeoordelaars Periodiek overleg en verslag over 
financiële prestaties

Maatschappij Maatschappelijke 
organisaties

deelname aan verenigingen en stichtingen 
relaties met woningbouwcorporaties
relatienetwerk alliander Foundation 
consultatie maatschappelijke thema’s

Participatie 
dialoog/relatiebeheer
dialoog/relatiebeheer 
dialoog

 leveranciers aannemers en industrie 
stakeholders maatschappelijke thema's 
issue overleg

samenwerking/relatiebeheer 
dialoog 
ad hoc overleg

 toezichthouder 
economisch

Nederlandse Mededingings autoriteit 
energiekamer

Periodieke bijeenkomsten over actuele 
onderwerpen en issues
standaard en adhoc informatieverzoeken

 toezichthouder 
veiligheid

staatstoezicht op de Mijnen Periodieke bijeenkomsten over actuele 
onderwerpen en issues
standaard en adhoc informatieverzoeken
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Alliander kan zich als netwerkbedrijf inzetten voor  -
samenwerking met andere organisaties, waarbij 
gezamenlijk wordt gewerkt aan maatschappelijke 
doelen. 

Alliander evalueert de uitkomsten van de gesprekken en 
onderzoekt hoe zij deze kan toepassen. De rondetafelge-
sprekken zijn de basis voor verdere dialoog. Daarin willen 
we werken aan uitwisseling en mogelijke partnerschap-
pen gericht op wederzijdse doelen.

Jaarverslag
In dit jaarverslag zijn twee speerpunten uitgewerkt: een 
verantwoorde bedrijfsvoering en het faciliteren van de 
energietransitie.

VeRANTWooRDe BeDRIJFS-
VoeRING
In het hoofdstuk ‘verantwoorde bedrijfsvoering’ wordt 
verteld wat in 2009 is gedaan om de doelstelling ‘zorgdra-
gen voor een betrouwbare, betaalbare, veilige en duurza-
me energievoorziening’ te behalen. Daarvoor is in de 
eerste plaats aandacht besteed aan onze leverings
betrouwbaarheid.
De betrouwbaarheid van onze netten is van essentieel 
belang voor de maatschappij. Tegelijkertijd vraagt de 
maatschappij ons het netbeheer steeds kostenefficiënter 
en duurzamer te maken. Daarom worden toepassingen 
ontwikkeld die betrouwbaarheid, kostenefficiëntie en 
duurzaamheid combineren, zoals technieken voor 
levensduurbepaling, storingspreventie en netuitnutting. 
Naast de technische verbeteringen zoeken we ook hier 
actief de klant op die wij informeren en adviseren over 
zijn energievoorziening.

Een belangrijk onderwerp naast de leveringsbetrouw-
baarheid is veiligheid. Misschien wel de belangrijkste 
voorwaarde om ons werk goed te kunnen doen. Het 
werken met en het verbruik van elektriciteit en gas heeft 

immers bepaalde veiligheidsrisico’s. Om de kans op 
ongelukken met medewerkers, klanten en derden zo 
klein mogelijk te houden, zoeken we actief naar middelen 
en oplossingen om de veiligheid te vergroten.

Als netwerkbedrijf zijn we ons ervan bewust dat we voor 
klanten werken. Daarom zoeken we steeds naar moge-
lijkheden om onze service en kwaliteit te verbeteren. Wij 
investeren dan ook in een klantgerichte serviceverlening. 
We vergemakkelijken voor klanten het contact met ons 
door toegankelijke internetdiensten te ontwikkelen. Ook 
spannen we ons in om aansluitingen steeds sneller te 
realiseren en storingen sneller op te lossen.

We streven ook naar een duurzame bedrijfsvoering. Dit 
vullen we onder andere in met maatschappelijk verant-
woord ondernemen (MVO). Bij al onze handelingen 
zoeken we een balans tussen de belangen van alle 
stakeholders, waardoor we een verantwoorde bedrijfsvoe-
ring kunnen realiseren. 
Met onze infrastructuur zijn we bijvoorbeeld fysiek 
aanwezig in de omgeving van mensen. We streven ernaar 
om eventuele overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te 
beperken en te verminderen. We geven specifieke aan-
dacht aan het vervangen, verwijderen en/of repareren van 
milieubelastende componenten en het beperken van 
netverliezen. Dit doen we om in de toekomst klimaatneu-
traal te kunnen zijn, maar ook om de druk op de openbare 
ruimte te verminderen. Zo ontwikkelen we trafohuisjes 
die beter in de omgeving passen en zoeken we naar metho-
des om de overlast bij de aanleg van tracés te verminderen.

Duurzaamheid definiëren wij als volgt:
‘Het voorkomen dat toekomstige generaties nadeel 
ondervinden van het huidige handelen van Alliander en 
het leveren van een proactieve bijdrage aan de totstand-
koming van een duurzame energievoorziening in de 
toekomst.’
Duurzaam handelen betekent daarmee ook dat we ons 
voorbereiden op de toekomst waarin wij ons werk goed 
moeten kunnen blijven doen. 
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FACILITeReN eNeRGIeTRANSITIe

Om onze kerntaken goed te kunnen blijven uitoefenen 
moet Alliander volledig op de hoogte blijven van toekom-
stige ontwikkelingen en zich daarop voorbereiden. Met de 
komst van zonnepanelen, windmolens en micro-warmte-
krachtkoppelingen (wkk’s) groeit de duurzame, decentrale 
kleinschalige energieproductie. Door die productie wordt 
er steeds meer energie aan het net teruggeleverd: er 
komen meer invoedpunten op onze energienetwerken. 
Daarnaast ontstaat er ook behoefte aan nieuwe afname-
punten, bijvoorbeeld voor elektrische auto’s. Deze zoge-
noemde ‘energietransitie’ willen we faciliteren door onze 
energienetten in te richten voor de toekomst. Zodat we 
klaar zijn voor biogas uit de veehouderij of een zonne-
paneel op een ieders dak, maar ook voor elektrische 
auto’s. Zo worden delen van ons middenspanningsnet 
verzwaard van 10kV naar 20kV, zodat we de pieken bij 
massale teruglevering van elektriciteit kunnen verwer-
ken. Verder participeert Liander actief in E-laad.nl, een 
stichting die werkt aan een landelijk netwerk van 
oplaadpunten voor elektrisch vervoer.

Om de energievoorziening en de netten efficiënter, 
duurzamer en betrouwbaarder te maken, onderzoeken 
we welke kansen nieuwe technologieën bieden. Dit doen 
we ook weer in nauw overleg en in samenwerking met 
onze stakeholders. Een voorbeeld hiervan is Amsterdam 
Smart City. Een initiatief dat vorig jaar samen met de 
Amsterdamse Innovatie Motor is gestart. Doel: innovatie-
ve initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling 
testen op economische haalbaarheid en zo mogelijk 
grootschalig ontwikkelen. 

Door middel van slimme technologie willen we ook meer 
inzicht verkrijgen in en verschaffen over energieverbruik 
en het gebruik van de netten. Bijvoorbeeld met de slimme 
meter, waarmee consumenten meer inzicht in hun 
energieverbruik kunnen krijgen. 

In de volgende hoofdstukken gaan we nader in op deze 
thema’s en verantwoorden we ons over de resultaten die 
in 2009 zijn behaald. In hoofdstuk 14 vindt u de ‘feiten en 
cijfers duurzaamheid’, alsmede de tabel ‘MVO-ambities 
en samenvatting resultaten’. Deze geeft aan welke 
concrete inspanningen in het afgelopen jaar tot welke 
resultaten hebben geleid.
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“We streven naar een 
duurzame bedrijfsvoering”
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verantwoorde bedrijfsvoering

4. verantwoord 
ondernemen is 
een mentaliteit 
alliander neemt haar maat
schappelijke taak zeer serieus. 
“we streVen naar een Verant
woorde bedrijfsVoering”, 
stelt directeur regulering  
en mVo paul corton.

Alliander zet zich in voor een betrouwbare, betaalbare, 
veilige en duurzame energievoorziening. 
“Leveringsbetrouwbaarheid heeft altijd een hoge priori-
teit in onze dienstverlening”, vertelt Corton. “Externe 
factoren als graafschades spelen daarin een belangrijke 
rol. Voorts zoeken we naar technieken die betrouwbaar-
heid, kostenefficiëntie en duurzaamheid combineren, 
bijvoorbeeld met technieken voor levensduurbepaling. 
Storingen kunnen onze klanten niet gebruiken. Treden 
die toch op, dan onderscheiden we ons graag door een 
klantgerichte service waarbij we storingen zo snel 
mogelijk oplossen. En we letten op veiligheid: aan gas 
en elektriciteit zitten immers risico’s vast.”

Meetbare strategische doelstellingen
“Dat het Alliander menens is met MVO blijkt uit onze 
scherpe, strategische doelstellingen”, legt Corton uit. “We 
streven bijvoorbeeld naar duurzame innovatie. We willen 
dat innovaties binnen Alliander steeds aan duurzame 
criteria voldoen.” Corton geeft meer voorbeelden: “We 
zoeken maatschappelijk gedragen duurzame oplossingen 
en willen daarom voor de MVO-activiteiten optrekken 
met stakeholders. We streven ernaar dat in 2015 onze 
bedrijfsvoering klimaatneutraal is. We willen ethisch 
verantwoord handelen en werken aan criteria zoals 
GRI A+ voor verslaglegging en de implementatie van 
ISO 26000. Tenslotte moet onze sociale betrokkenheid 
blijken doordat we in 2012 tot de beste werkgevers van 
Nederland willen behoren.” 
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MVo in dashboards en rapportages
De doelstellingen liegen er niet om. Maar hoe denkt 
Corton ze te bereiken? “De directeuren van de bedrijfson-
derdelen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van 
MVO. Net zoals ze dat zijn voor hun financiën, medewer-
kers en dergelijke. Ze dienen elk jaar enkele MVO-
projecten uit te voeren. De maatschappelijke effecten 
van hun bedrijfsvoering dienen inzichtelijk te zijn. De 
afdeling MVO stimuleert, initieert en faciliteert acties en 
projecten. De voortgang in de realisatie van onze beleids-
doelstellingen houden we bij door middel van dashboards 
en managementrapportages.” 

Stilstaan bij mens, maatschappij en milieu
Met heldere KPI’s alleen ben je er volgens Corton niet. 
“Mijn belangrijkste doel is dat onze medewerkers stil 
staan bij de effecten van hun werk op mens, maatschap-
pij en milieu.” Daarin speelt de afdeling MVO een belang-
rijke rol. “We organiseren bijvoorbeeld workshops over 
duurzaam gebruik van IT, we gaan bij het management 
langs om de MVO-thema’s onder de aandacht te brengen. 
En een aantal directeuren is benoemd tot ambassadeur 

die ieder een eigen maatschappelijk thema onder de 
aandacht brengt.”

Voor klant en markt
Sommige bedrijfsonderdelen van Alliander hebben een 
eigen MVO-functionaris. Een voorbeeld is de afdeling 
Klant & Markt, van waaruit verrassende MVO-
initiatieven worden genomen. “Zo hebben we convenan-
ten met de GGD’s over hoe we omgaan met achterstallige 
betalingen van mensen met sociaalpsychologische en/of 
mentale problemen.”

Transparant over resultaten
“MVO hoort vooral tussen de oren van je medewerkers te 
komen en dat is een langdurig proces”, concludeert 
Corton. “We proberen onze medewerkers steeds te 
betrekken bij MVO en hen mee te laten praten over 
mogelijke verbeteringen. Wat de resultaten van al onze 
grote en kleinere acties zijn? Dat publiceren we zo 
transparant mogelijk, zodat iedereen kan zien of we 
voortgang maken. Daar hoort ook bij dat je aangeeft waar 
het tegenvalt of waar je nog niet aan toe gekomen bent.”
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Alliander streeft naar een betrouwbare, betaalbare, 
veilige en duurzame energievoorziening. Nu, maar 
ook in de toekomst. In de volgende paragrafen 
vertellen wij u meer over onze activiteiten in 2009 om 
de leveringsbetrouwbaarheid en de veiligheid te 
waarborgen en besteden wij aandacht aan onze 
serviceverlening aan de klant. Alliander wil een 
duurzame onderneming zijn door zorg te dragen voor 
het milieu en door maatschappelijk betrokken te 
zijn. Veel aandacht besteden wij aan onze medewer
kers. Het hebben en behouden van voldoende goed 
opgeleid personeel blijft namelijk een van onze 
grootse uitdagingen.

Leveringsbetrouwbaarheid
Voor onze klanten en de maatschappij is de betrouw-
baarheid van de netten één van de belangrijkste 
zekerheden die wij kunnen bieden. 
Op grond van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet is 
Liander gehouden inzicht te geven in de wijze waarop 
zij de kwaliteit en veiligheid van netten waarborgt en 
verbetert. Daartoe heeft zij in 2009 een nieuw kwali-
teits- en capaciteitsdocument (KCD) uitgebracht voor 
zowel elektriciteit als gas voor de periode 2010 tot en 
met 2016. In deze documenten geeft Liander tevens 
haar visie op de ontwikkelingen op het gebied van 
elektriciteit- en gasdistributie en de functie van haar 
netten.

Structuur van de netten
De betrouwbaarheid van de netten van Liander 
behoort tot de wereldtop. Dat komt onder andere door 

de zogenaamde ringvormige structuur van deze 
netten. Door deze ontwerpwijze kan transport van 
elektriciteit en gas via meerdere ‘routes’ plaatsvinden. 
Bij het 50 kV netwerk, dat relatief veel klanten bedient, 
is deze reservestelling automatisch beschikbaar. Het 
netwerk schakelt zonder tussenkomst van medewer-
kers de gestoorde verbinding uit, zodat de energieleve-
rantie ongestoord kan worden voortgezet. Dit is ook 
het geval bij de zogeheten stamvoedingen in de 10 kV 
hoofdstructuur. In het geval van de 10 kV distributie-
netten, waarbij er relatief weinig klanten worden 
bediend, is het omschakelen te realiseren met een zeer 
beperkt aantal schakelhandelingen. Hierdoor is het 
mogelijk om ook bij deze netten de energievoorziening 
snel te herstellen. Dit laatste is ook in een deel van de 
laagspanningnetten mogelijk.

Bij een gasnet is de ringvormige structuur zelfs verder 
doorgevoerd, veelal tot op straatniveau. Een storing in 
het gasnet is veelal een lekkage waarbij het mogelijk is 
om de gasstroom te stoppen zonder dat in het overige 
deel van het netwerk het gas moet worden uitgescha-
keld. Het netwerk kan zelfs dan nog aan minstens 
70% van de maximale vraag voldoen. Gegeven het feit 
dat de maximale vraag wordt bepaald door de behoefte 
op een zeer strenge winterdag, is de resterende 
capaciteit voor het overgrote deel meer dan voldoende. 
Hierdoor is de uitvalsduur van het gasnet minimaal.

VeRANTWooRDe BeDRIJFS VoeRING ZoRGT  
VooR MAAT SCHAPPeLIJke MeeRWAARDe
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Bewaking
Het bedrijfvoeringscentrum van Liander zorgt voor 
de bewaking, aansturing en monitoring van de 
hoofdinfrastructuur van de elektriciteitsdistributie-
netten in het verzorgingsgebied van Liander. Dit 
centrum is continu bemand en is het centrale 
aanspreekpunt voor de organisatie bij storingen en 
calamiteiten.

kwaliteit van de netwerken
Om de kwaliteit van het netwerk in stand te houden en 
daar waar nodig te verhogen, worden veel reguliere 
inspecties en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 
Daarnaast heeft Liander in 2009 opnieuw veel aan-
dacht besteed aan innovatie. Nieuwe technieken 
worden op beperkte schaal ingezet om de werking 
ervan te toetsen. Bij gebleken geschiktheid worden 
deze technieken breder ingezet. Er zijn verschillende 
activiteiten concreet in gang gezet of in ontwikkeling 
voor de verbetering van de jaarlijkse uitvalduur in de 
laag- en middenspanningsnetten. Hieronder noemen 
wij enkele voorbeelden. 

In een groot deel van ons verzorgingsgebied wordt een 
bepaald type verbindingsstukken toegepast in elektri-
citeitsnetten. Problemen met deze verbindingsstuk-
ken zijn een belangrijke oorzaak van storingen in het 
middenspanningsnet. Om het risico op uitval te 
beperken, worden verbindingsstukken met slechte 
kwaliteit opgespoord met speciale beproevingstechnie-
ken. Dit onderzoek wordt elke vijf jaar herhaald.

In 2009 zijn er op diverse lokaties elektronische 
kortsluitverkikkers met een GSM-module geplaatst. 

Deze verklikkers detecteren kortsluitstromen tijdens 
storingen en sturen de informatie vervolgens naar het 
bedrijfvoeringscentrum van Liander. Het bedrijfvoe-
ringscentrum kan met deze informatie de storings-
monteur direct naar de juiste locatie sturen.

Liander heeft er, met het oog op de vergrijzingsproble-
matiek, verder voor gekozen haar storingsorganisatie 
uit te breiden met extra storingsmonteurs. 

Om de toestand van het netwerk vast te stellen worden 
regelmatig inspecties uitgevoerd. De frequentie van de 
inspecties is gebaseerd op een risico-inschatting. 
Analyse van inspectie- en storingsdata kan aanleiding 
zijn om de inspectiefrequenties te verhogen of te 
verlagen. 

Om de kwaliteit van de diverse soorten data over de 
distributienetten te verbeteren zijn in 2009 verschil-
lende maatregelen genomen. Zo is er een programma 
gestart om een nieuw informatiesysteem te ontwikke-
len voor zowel de elektriciteits- als de gasnetten. Naar 
verwachting zal dit programma in 2011 gereed zijn.
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Gerealiseerde kwaliteit in 2009
De gerealiseerde kwaliteit voor de gas en elektriciteits-
netwerken in 2009 en voorgaande jaren worden in 
onderstaande tabellen weergegeven. Hierbij is tot en met 
2008 de kwaliteit van het hoogspanningsnet elektriciteit 
inbegrepen in de waarden. 

Jaarlijkse uitvalduur elektriciteit1

gemiddelde uitvalduur per klant (minuten)
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 liander  Nederlands gemiddelde

1 Jaarlijkse uitvalduur, gedefinieerd als gemiddelde uitvalduur per klant 

(caidi = customer average interruption duration index) 

de waarde voor 2007 exclusief de storing Bommelerwaard bedraagt  -
voor liander 23,5 minuten; het totaalgemiddelde voor Nederland is 

23,8 minuten.

Bron gemiddeld Nederland: Kema betrouwbaarheid van  -
elektriciteitsnetten in Nederland.
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Jaarlijkse uitvalduur gas
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De gemiddelde uitvalduur van elektriciteit steeg van 24 
naar 27,4 minuten. Dit is grotendeels het gevolg van een 
hoger aantal storingen en een langere reparatieduur. 
Voor gas steeg de uitvalduur van 21 naar 27 seconden. 
Beide netwerken functioneerden in 2009 gedurende 
99,995% van het jaar goed. De betrouwbaarheid van de 
elektriciteit- en gasnetten van Liander behoort daarmee 
tot de beste van Europa.

In 2006 werd de kwaliteit beïnvloed door een warme en 
droge maand juli met veel storingen. De oorzaak voor de 
lagere kwaliteit in 2007 is het incident in de 
Bommelerwaard en delen van de Tielerwaard waarbij een 
helikopter van het ministerie van Defensie met het 
bovengrondse netwerk in botsing kwam. Zonder dat 
incident liggen de waarden in lijn met andere jaren 
waarbij wordt aangetekend dat het gemiddeld aantal 
storingsminuten voor elektriciteit in Nederland in 2009 
26,5 minuten bedroeg. 
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Met behulp van de in de vorige paragraaf beschreven 
verbeteringen is het onze doelstelling voor elektriciteit 
om onder het landelijk jaargemiddelde uit te komen.

Graafwerk
Uit onderzoek is gebleken dat graafwerk een van de 
belangrijkste oorzaken is voor storingen. Om de leve-
ringsbetrouwbaarheid zoveel mogelijk te kunnen 
garanderen wil Liander het aantal graafschades aanzien-
lijk beperken. De afgelopen jaren hebben we daarom 
diverse maatregelen getroffen en is met alle betrokkenen 
nauw samengewerkt aan het voorkomen van graafscha-
de. Ook heeft de komst van de WION ons geholpen. De 
Wet Informatie-Uitwisseling Ondergrondse Netten regelt 
de informatie-uitwisseling over de ligging van kabels en 
leidingen. 

Liander verwacht dat door de economische crisis (en de 
daardoor afnemende economische bedrijvigheid) het 
aantal graafschades tussen 2009 en 2011 afneemt. 
Hierdoor verwachten wij een verbetering in kwaliteits-
waarden zoals uitvalduur te zien. Wanneer de economie 
weer aantrekt zal het aantal graafschades naar verwach-
ting weer toenemen. Door diverse verbeteracties willen 
wij die toename voorkomen en het aantal schades in de 
toekomst terugdringen. 
Meer informatie over deze onderwerpen kunt u vinden in 
de kwaliteits- en capaciteitsdocumenten (KCD’s) voor 
elektriciteit en gas op onze website.

kwaliteit elektriciteit 2005 2006 2007 2008 2009

Jaarlijkse uitvalduur (minuten/jaar) 24,3 29,7 48,41

23,52 24 27,4

gemiddelde onderbrekingsduur (minuten/onderbreking) 67,8 76,3 127,51 
632 65,6 78,1

onderbrekingsfrequentie (onderbrekingen/jaar)3 0,357 0,384 0,3871

0,3702 0,366 0,351

1 inclusief Bommelerwaard.

2 exclusief Bommelerwaard.

3 onderbrekingsfrequentie, gedefinieerd als saiFi = standard average interruption Frequency index.

Streefwaarden elektriciteit 2010-2014

Jaarlijkse uitvalduur (minuten/jaar) ≤ 22

gemiddelde onderbrekingsduur (minuten/onderbreking) ≤ 85

onderbrekingsfrequentie (onderbrekingen/jaar) ≤ 0,259

Streefwaarden gas 2010-2014

Jaarlijkse uitvalduur ≤ 60 sec
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klanten informeren
Een betrouwbare levering betekent naast technische 
verbeteringen van onze netwerken, dat wij onze klanten 
goed willen informeren. Wij vinden het belangrijk dat 
klanten ons altijd kunnen bereiken en precies weten wat 
zij kunnen doen in geval van storingen of als zij bijvoor-
beeld gas ruiken.
Om die reden heeft Liander in mei dit jaar de zogenaamde 
Meterkastman-campagne gevoerd, waarover meer in het 
‘jaaroverzicht’ op pagina 12 van dit verslag is vermeld. 
Ook trachten wij onze toekomstige klanten alvast kennis 
bij te brengen over het energienetwerk in Nederland en 
de rol van Liander hierin. Daarvoor hebben we voor 
leerlingen van de basisschool de animatiekarakters 
Bonny en Blitz Bliksem ontwikkeld. Sinds oktober van dit 
jaar veroveren zij Nederland via een uitdagende scholen-
competitie, een lespakket en een website met daarop 
nieuwe avonturen en een online game.
Verder hebben wij in 2009 een nieuwe sms-servicedienst 
ingevoerd met als doel om particuliere en zakelijke 
klanten van Liander snel, gemakkelijk en gratis te 
informeren bij stroomstoringen in het net. In geval van 
een stroomstoring kunnen huishoudens, instellingen en 
bedrijven in ons verzorgingsgebied met een vaste of 
mobiele telefoon naar het Nationaal Storingsnummer 
0800 – 9009 bellen. Via dit nummer meldt Liander de 
beller aan voor het gebruik van deze dienst. De beller 
krijgt vervolgens een sms-bericht ter bevestiging van zijn 
deelname en hij leest tegelijkertijd hoe lang de storing 
naar verwachting duurt. Deze service geldt uitsluitend 
voor netstoringen. Na een uitgebreide testfase in de 
tweede helft van 2009 is de sms-dienst in december in 
ons hele verzorgingsgebied van start gegaan.

kLANTGeRICHTe SeRVICe-
VeRLeNING
De service en kwaliteit van onze dienstverlening verbete-
ren wij continu. Daarbij speelt een goede informatievoor-
ziening aan de klant een belangrijke rol.

klanttevredenheid 

klanttevredenheid per klantgroep
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Wij streven er naar om voor onze klanten de beste 
dienstverlener te zijn. Om dat te kunnen waarmaken is 
het belangrijk te weten hoe die klanten onze dienstverle-
ning waarderen. Daarom wordt ieder kwartaal een 
klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten 
geven op hoofdlijnen aan hoe Liander ervoor staat. De 
uitkomsten zijn richtinggevend voor veel van de activitei-
ten die wij ondernemen. Processen worden aangepast en 
verbetertrajecten worden ingezet.

ontwikkeling klanttevredenheid Liander
In vergelijking met vorig jaar is de klanttevredenheid 
toegenomen bij de klantgroepen grootverbruikers, Top 
1.000-klanten, gemeenten en multisites. Gemiddeld 
negen van de tien klanten zijn tevreden over Liander. 
Aandachtspunt blijft de klachtafhandeling. Speciaal 
hiervoor heeft Liander een klantenman ingesteld om 
escalatie van klachten te voorkomen en een bijdrage te 
leveren aan de klanttevredenheid. 

Afsluitbeleid
Het beleid van Liander is erop gericht om het ontstaan en 
laten oplopen van schulden bij klanten zo veel mogelijk te 
voorkomen. Hiertoe werken wij in ons incassoproces 
nauw samen met verschillende schuldhulpverlenings-
instanties. Het verstrijken van betalingstermijnen wordt 
opgevolgd door een herinnering en daarna een aanma-
ning. En pas bij het uitblijven van betaling en na een 
zorgvuldig incassotraject, volgt afsluiting.

Sinds 2006 is een ministeriële regeling van kracht rond 
het afsluiten van energie bij kleinverbruikers (consumen-
ten en kleinzakelijke klanten). Deze regeling stelt dat 
deze klanten in de periode van 1 oktober tot 1 april alleen 
mogen worden afgesloten als de klant weigert schuldbe-
middeling te aanvaarden, er sprake is van fraude óf als de 
klant van Liander geen leverancier heeft. Daarnaast is 
een vorstregeling afgesproken waarbij klanten met een 
schuldpositie bij Liander niet worden afgesloten als 
meerdere dagen achter elkaar de gemiddelde dagtempe-
ratuur onder het vriespunt is. 
Liander gaat in de uitvoering van het afsluitbeleid nog 
een stap verder dan de ministeriële regeling voorschrijft, 
namelijk door het gehele jaar hetzelfde beleid te voeren. 

Klantenman
De klantenman behandelt individuele klachten die 
betrekking hebben op aangelegenheden van de 
netbeheerder. De werkwijze van de klantenman is 
te vergelijken met die van een ombudsman, maar 
dan binnen Liander. De klantenman heeft daarom 
zoveel mogelijk een onafhankelijke positie. In 2009 
heeft de klantenman klachten behandeld over de 
afhandeling van schadeclaims naar aanleiding van 
stroomonderbrekingen, over de aanleg van 
aansluitingen, over facturen van Liander en over de 
meetdienst voor grootverbruikers.
Naar aanleiding van deze klachten heeft de 
klantenman er voor gezorgd dat processen 
werden verbeterd waardoor klachten kunnen 
worden voorkomen en klanten beter kunnen 
worden geholpen. 



30 Jaarverslag 2009

Liander ondertekende met verschillende GGD’s en 
schuldhulpverleningsinstanties convenanten over de 
uitwisseling van persoonsgegevens. Zo kan afsluiting 
van energie bij hulpbehoevende klanten worden voorko-
men. Verder zijn de mogelijkheden voor het verkrijgen 
van een betalingsregeling verruimd, waardoor afsluitin-
gen worden voorkomen.

Als de klant een medische verklaring heeft waaruit blijkt 
dat afsluiting zeer ernstige gezondheidsrisico’s teweeg-
brengt, zal niet worden overgegaan tot afsluiting. In die 
gevallen is het beleid van de energieleverancier 
en Liander om samen met de klant te kijken naar maatre-
gelen om het oplopen van schulden bij de klant te 
voorkomen. 

VeILIGHeID

Een verantwoorde bedrijfsvoering betekent dat veel 
aandacht dient te worden geschonken aan veiligheid. 
Daarmee willen we de kans op ongelukken van mede
werkers, klanten en anderen zo klein mogelijk houden. 
Naast het informeren van onze klanten en het opleiden 
van onze medewerkers, bereiden we de organisatie goed 
voor op gebeurtenissen bij een eventueel ongeluk. Voor 
calamiteiten is een bedrijfshulpverleningsorganisatie 
en een crisisplan aanwezig.

Technische ontwikkelingen
De veiligheid van de netten wordt gewaarborgd door 
veiligheid in de gehele keten door te voeren; van ontwerp 
tot aanleg, bedrijfsvoering, inspectie en onderhoud. Een 
belangrijk onderdeel van de veiligheid van de elektrici-
teitsnetten is de veiligheidsaarding. Bij de laagspan-
ningsnetten is voor de nieuwe netten en nieuwe installa-
ties die hierop worden aangesloten, gekozen voor een 
zogenaamd ‘TN-stelsel’. 

Netbeheer Nederland voert momenteel een studie uit 
naar het veiligheidsrisiconiveau voor de veiligheidsaar-
ding. Het doel is om een sectorbrede standaard op te 
stellen. Liander speelt hierin een voortrekkersrol.

De veiligheid van het gasnet wordt onder andere bepaald 
door het risico van een te hoge of te lage netdruk en de 
continuïteit van het transport. Bij alle nieuwe en te 
saneren gasaansluitingen en daar waar de gasmeterop-
stelling wordt aangepast, zal Liander bij een capaciteit 
tot en met 10 m³/h, een zogenaamde B-klep plaatsen. Dit 
zal leiden tot een net waarop de bedrijfsvoering eenvoudi-
ger en veiliger kan plaatsvinden.

energieveilig
De Energiekamer heeft de Nederlandse netbeheerders 
verzocht meer aandacht te schenken aan het onderwerp 
‘Veilig energiegebruik in en om het huis.’ 
Energienetwerkbedrijf Enexis ontwikkelde daarop de 
website www.energieveilig.nl. Deze website bevat 
uitgebreide consumenteninformatie, preventietips en 
checklists. Liander heeft zich aangesloten bij dit initiatief 

De B-klep voorkomt bij onverwachte drukdalin-
gen of uitval van netsegmenten dat er uitstroom 
van gas plaats kan vinden als zich in de binnen-
installatie van de aangesloten klant onbeveiligde 
apparatuur bevindt. 

Bij het TN-stelsel biedt Liander de laagspan-
ningsklanten kosteloos een aardingspunt aan. Dit 
wordt gemeld met een tekst op de aansluitkast, 
die aangeeft dat de netbeheerder de aarding 
aanbiedt. De verantwoordelijkheid voor het 
gebruik ervan (en voor de aarding van de 
installatie in het algemeen) ligt bij de aangeslo-
ten klant of diens installateur.
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waarmee er nu sprake is van een gezamenlijke website 
van beide netbeheerders, gericht op informatie over veilig 
energieverbruik in de woonsituatie.

Vervangen gietijzeren gasbuizen
Naar aanleiding van een incident in Amsterdam is in 
2009 een rapport van de Onderzoeksraad voor de 
Verkeers Veiligheid verschenen, waarin adviezen voor de 
netbeheerderssector zijn opgenomen met betrekking tot 
grijs gietijzeren gasbuizen. Concreet wordt geadviseerd 
om dit type leidingen versneld te vervangen vanwege 
afnemende kwaliteit en eventueel daarbij optredende 
risico’s op het vrijkomen van gas.  

Liander heeft voor grijs gietijzer en asbestcement een 
masterplan opgesteld en dit voorgelegd aan de SodM; 
in een periode van 30 jaar zal de aanwezigheid van deze 
materialen tot nihil worden teruggebracht. Gezien de 
totale lengte in het netwerk betekent dit dat er circa 100 km 
per jaar wordt vervangen. De nadruk, circa 40-50 km per 
jaar, ligt daarbij op het netwerk in Amsterdam. Het 
vijfjarendetailplan wordt aan de SodM voorgelegd. 

MILIeu

Milieubeleid en -management
Elektriciteits- en gasnetten en de werkzaamheden aan 
deze netten kunnen gevolgen hebben voor het milieu. We 
willen de milieueffecten van onze activiteiten begrijpen, 
beheersen en minimaliseren. Daarom hebben we in 2009 
een samenhangend beleid voor kwaliteit, milieu en 
veiligheid vastgesteld. Dit beleid draagt bij aan een 
verantwoorde bedrijfsvoering.
Met ons milieubeleid willen we bereiken: 

dat we onze activiteiten aantoonbaar schoon uitvoeren; -
dat we werken volgens de beste methoden en met de  -
beste technieken die redelijkerwijs mogelijk zijn;
dat we voldoen aan wet- en regelgeving. -

We stimuleren onze medewerkers om actief volgens het 
milieubeleid te handelen. Bijvoorbeeld door erover te 
vertellen via de interne communicatiekanalen, zoals het 
werkoverleg en intranet. Daarnaast hebben we een 
centrale milieuhelpdesk ingericht die voor heel Alliander 
beschikbaar is. 

Milieu-incidenten
Het melden van milieu-incidenten is verplicht. De 
meldingen zijn voor het management van de betrokken 
afdelingen aanknopingspunten voor een verbetering van 
de bedrijfsprocessen en voor het bereiken van een beter 
milieuresultaat.

Milieu-incidenten

naar categorie eenheid 2009 2008

geregistreerde milieu-
incidenten aantal 62 53

opgeloste milieu-incidenten % 100 91

Meldingen bij bevoegd gezag aantal 21 13

Niet financiële sancties aantal - 2

Niet financiële boetes aantal - 1

geldboetes € duizend - 0,4

In 2009 zijn bij het bevoegd gezag 21 milieu-incidenten 
gemeld. Dit betreft voornamelijk incidenten op gebied 
van olieverontreiniging of het overtreden van milieu-
(vergunning)voorschriften. De toename van het aantal 
meldingen wordt verklaard door verbeteringen in de 
interne meldingsdiscipline en gebruik van het 
registratiesysteem.

Bodem
Het overgrote deel van onze bedrijfsmiddelen bevindt 
zich in de bodem. In totaal ligt in het verzorgingsgebied 
van Liander 86.000 kilometer elektriciteitskabel en 
35.000 kilometer gasleiding ondergronds. De milieukwa-
liteit van de bodem speelt daarbij in toenemende mate 
een belangrijke rol. Bijvoorbeeld vanwege te nemen 
maatregelen indien sprake is van verontreiniging. 
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Bestaande en nieuwe activiteiten worden beoordeeld op 
bodemrisico. Waar nodig worden maatregelen genomen 
om de situatie in overeenstemming te brengen met het 
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
(Activiteitenbesluit) en de Nederlandse Richtlijn 
Bodembescherming (NRB).

Bestaande bodemverontreiniging en onderzoeksresulta-
ten van bodemonderzoek op de eigen terreinen van 
Alliander worden geregistreerd, beoordeeld op ernst en 
urgentie en waar noodzakelijk aangepakt. Ook op enkele 
Alliander-terreinen met ‘historische bodemverontreini-
ging’ zal wellicht bodemsanering noodzakelijk zijn. 
Deze terreinen zijn beoordeeld op toepasbaarheid van de 
‘Bedrijvenregeling voor bodemsanering van bedrijfster-
reinen’ en waar nodig aangemeld bij het bevoegd gezag. 

olieverontreiniging 50 kV kabels
Een deel van de 50 kV kabels gebruiken olie als isolatie 
medium. Op grond van ons beleid is de laatste jaren de 
monitoring van kabeltracés verbeterd, worden lekkages 
opgespoord en wordt in overleg met betrokken overheden 
waarnodig gesaneerd. Bij omvangrijke lekkages van dit 
type kabel worden deze direct opgespoord en de omgeving 

gesaneerd/opgeruimd. Soms is de hoeveelheid gelekte 
olie echter zo gering dat we deze niet met de gebruikelijke 
technieken kunnen opsporen. Daarom besteden we extra 
aandacht aan de verbetering van de opsporingstechnie-
ken en het voorkomen van kleine lekkages. 

Verlaten kabels en leidingen 
Verlaten kabels en leidingen zijn kabels en leidingen die 
geen functie meer hebben voor transport van elektriciteit 
en gas. Het is wettelijk vastgelegd deze te verwijderen. 
Conform de grondroerdersregeling, vastgelegd in de Wet 
Informatie-Uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) 
legt Liander de ligging van kabels en leidingen nauwkeu-
rig vast en wordt tevens geregistreerd wanneer deze 
buiten gebruik worden gesteld en in de grond achterblij-
ven, bijvoorbeeld indien in het kader van reconstructies 
of een ander tracé voor nieuwe kabels of leidingen wordt 
gekozen. Zeker in het verleden bleven de niet meer 
gebruikte kabels en leidingen vaak achter in de grond. 
Deze gekapte en ongebruikte leidingen worden als 
verlaten leiding geregistreerd. Aangezien de achtergela-
ten kabels en leidingen op termijn zouden kunnen leiden 
tot milieuschade, is het Lianders streven deze te verwij-
deren in combinatie met geplande werkzaamheden. 
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Naast Liander zijn er veel andere partijen die dezelfde 
problematiek kennen (onder andere collega netbeheer-
ders, kabelmaatschappijen, telecombedrijven, waterbe-
drijven). Deze partijen hebben dus een gedeelde verant-
woordelijkheid ten aanzien van de milieuproblematiek 
die verlaten kabels en leidingen met zich meebrengen. 
De mogelijke impact op het milieu is een maatschappe-
lijk probleem.
Om toekomstige milieuschade te beperken is het noodza-
kelijk om als netbeheerders samen te werken, gedeelde 
duurzaamheidsdoelstellingen vast te leggen en gezamen-
lijk beleid te ontwikkelen, gericht op het actief terugbren-
gen van de hoeveelheid verlaten kabels en leidingen.
 
In 2009 is er binnen Alliander een groep samengesteld 
om het huidige en toekomstige milieuprobleem in kaart 
te brengen, een strategische visie te ontwikkelen om tot 
oplossingen te komen en samen te werken met andere 
netbeheerders voor een gezamenlijke en maatschappij-

brede aanpak. Diverse afspraken met andere partijen om 
het aantal verlaten kabels en leidingen terug te dringen, 
worden in 2010 verder geconcretiseerd.

Biodiversiteit 
Voor het behoud van Europese natuurgebieden en 
biodiversiteit is op initiatief van de Europse Unie een 
samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden 
opgezet: ‘Natura 2000’. Binnen het voorzieningsgebied 
van Liander zullen op termijn ook gebieden onder Natura 
2000 vallen. Dit heeft gevolgen voor de activiteiten en 
bedrijfsmiddelen van Alliander in deze gebieden. In 2009 
hebben we daarom een begin gemaakt met het in kaart 
brengen van de effecten hiervan met als doel een gedrags-
code voor het werken in natuurgebieden te kunnen 
opstellen.

Saneringstechnieken
De verontreinigingen saneren we door direct te 
ontgraven en door de verontreiniging af te 
voeren. In sommige gevallen (bijvoorbeeld als er 
veel kabels en leidingen liggen of als een dijk-
lichaam verontreinigd is) kunnen we deze 
methode niet gebruiken. Daarom zijn we samen 
met de universiteit Wageningen op zoek naar 
alternatieve saneringstechnieken. Naar aanlei-
ding van de positieve resultaten van het labora-
torium zijn we een onderzoek gestart naar de 
effecten van sanering zonder grondverplaatsing. 
een voorbeeld is sanering middels toevoeging 
van bacterieën. 
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keTeNVeRANTWooRDeLIJkHeID

Verantwoorde bedrijfsvoering gaat voor ons verder 
dan de grenzen van het bedrijf. In 2009 heeft Alliander 
verschillende activiteiten ontplooid om inhoud te 
geven aan het begrip ketenverantwoordelijkheid. 
Ketenverantwoordelijkheid houdt in dat we in toene
mende mate eisen stellen aan toeleveranciers en afval
verwerkers door middel van afspraken en protocollen. 

Maatschappelijk verantwoord inkopen 
In 2009 hebben we een Leveranciers Gedragscode 
vastgesteld. Deze gedragscode ziet toe op mensenrechten, 
arbeidsomstandigheden, integriteit, ketenmanagement, 
transparantie en toepassing van internationale richtlij-
nen en verdragen die zijn geformuleerd door de Inter-
national Labour Organisation (ILO) en de Organisation 
for Economic Co-operation and Development (OECD). 
Eind 2009 hebben leveranciers die in totaal meer dan 
51% van de waarde van de door ons ingekochte goederen 
en diensten vertegenwoordigen de gedragscode onderte-
kend. In 2009 bedroeg de totale ingekochte waarde € 569 
miljoen. De gedragscode is inmiddels een vast onderdeel 
van iedere aanbestedingsprocedure en ieder contract dat 
we afsluiten met toeleveranciers. Wij verwachten dan 
ook dat het genoemde percentage zal oplopen.

In 2009 zijn we begonnen om bepaalde inkoopcategorië-
en (zoals aannemerij, catering of veiligheidskleding) en/
of leveranciers het label ‘maatschappelijk verantwoord 
ingekocht’ te geven. Hiervoor passen we de criteria van 
Agentschap-NL toe, die in opdracht van de Nederlandse 
overheid zijn ontworpen. Deze beschouwen we als 
minimum criteria. Daar waar deze criteria niet geheel 
duidelijk zijn of waar we vinden dat ze niet ver genoeg 
gaan, vullen wij ze aan. 

Van het totale inkoopbedrag van Alliander is inmiddels 
meer dan 25% volgens Agentschap-NL criteria als 
‘duurzaam’ geclassificeerd. 

Om een extra impuls aan maatschappelijk verantwoord 
inkopen te geven, is Alliander gestart met drie projecten 
voor levenscyclusanalyse (LCA). De analyses worden 
gedaan voor kabels, schakelinstallaties en de aannemerij. 
Met deze onderzoeken willen we nieuwe inzichten 
verwerven over hoe we samen met de leveranciers een 
impuls kunnen geven aan duurzaamheid en sociale 
verbeteringen. 

Verantwoorde IT
In november 2009 heeft Alliander onderzocht welke 
maatschappelijke thema’s relevant zijn bij de keuzes voor 
de informatietechnologieketen. Hiertoe is samenwerking 
gezocht met de Stichting Multinationale ondernemingen, 
SOMO en het MVO-platform Nederland waarbij een 
gezamenlijke stakeholderraadpleging over ‘verantwoorde 
IT’ is georganiseerd. Deelnemers waren onder meer 
Hewlett Packard, Rabobank, Greenpeace en Amnesty 
International. Het resultaat van de bijeenkomst wijst 

Aanbesteding distributietransformatoren
Bij de europese aanbestedingen voor de inkoop 
van distributietransformatoren voor de periode 
2010 – 2017 hebben we in samenwerking met 
enexis, Stedin en Delta Netwerkbedrijf, het 
reduceren van de energieverliezen voorop gezet. 
Zo hopen we tot een energiezuiniger, dus minder 
milieubelastende, distributietransformator te 
komen dan thans bestaat. Naast de aanschafkos-
ten en de kosten van de ijzer- en koperverliezen 
nemen we ook een ecologische footprint van de 
energieverliezen tijdens de levensduur mee. Zo 
kunnen we de positieve milieueffecten zichtbaar 
maken. Door de lage verliezen en de korte 
terugverdientijd van de extra aanschafprijs 
hebben we uiteindelijk een financiële besparing 
kunnen bewerkstelligen. We realiseren tevens 
een milieubesparing in de vorm van minder 
Co2-uitstoot met deze nieuwe transformatoren. 
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vooral op het belang van nadere criteria voor materialen 
en afvalbeleid. Alliander gaat hier verder invulling aan 
geven.

Afvalverwerking
Net als overige leveranciers laat Alliander ook de afval-
verwerkers een gedragscode ondertekenen met hierin 
criteria voor milieu en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Daarnaast kijken we ook naar de eindver-
werkers aan wie onze verwerkers het afval doorleveren en 
weten we waar het afval uiteindelijk terecht komt. 
Hiermee hebben we de hele afvalketen in beeld.

energiefraudeconvenanten 
In Almere werd het convenant ‘Aanpak hennepkwekerijen’ 
ondertekend. De gemeente Almere, woningcorporaties, het 
Openbaar Ministerie, de politie en netbeheerder Liander 
werken hierin samen om overlast van hennepkwekerijen 
tegen te gaan. Dergelijke convenanten worden ook met 
andere gemeenten aangegaan.
Het voornaamste doel van de samenwerking is het beëin-
digen of voorkomen van hennepkwekerijen en om daarmee 
de leefbaarheid in wijken te verbeteren. Tevens wordt 
oneigenlijk gebruik van woonruimte, criminaliteit, brand-
gevaar en stroomdiefstal tegengegaan. Door de persaan-
dacht hebben de convenanten ook een preven tieve werking.

Binnen de samenwerking hebben alle partijen hun eigen 
rol en verantwoordelijkheid. De politie heeft de operatio-
nele regie voor het vinden en ontmantelen van de hen-
nepkwekerijen, het Openbaar Ministerie vervolgt de 
verdachte(n). De woningcorporaties op hun beurt verzoe-
ken de rechter het huurcontract te ontbinden en zonodig 
ontruimen ze de woning. Liander sluit de elektriciteit af 
en verwijdert de meter. Tevens verhaalt Liander zo 
mogelijk de kosten van ontmanteling en elektriciteits-
diefstal op de verdachte(n).
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alliander staat de komende jaren voor een uitdaging 
op het gebied van personeelsbeleid. enerzijds heb-
ben we te maken met vergrijzing van ons perso-
neelsbestand, anderzijds lijkt er nog steeds weinig 
interesse te bestaan bij jongeren om een technisch 
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Alliander staat de komende jaren voor een uitdaging 
op het gebied van personeelsbeleid. Enerzijds hebben 
we te maken met vergrijzing van ons personeelsbe
stand, anderzijds lijkt er nog steeds weinig interesse 
te bestaan bij jongeren om een technisch vak te 
kiezen. Het hebben van voldoende goed opgeleid 
personeel is essentieel voor Alliander.

Medewerkers dragen de organisatie 
Ons HRM-beleid omvat doelstellingen voor arbeidsmarkt-
beleid, ontwikkeling van medewerkers, arbeidsomstan-
digheden, veiligheid en diversiteit. We ontwikkelen naar 
een bedrijf dat nauw in contact staat met haar omgeving 
en werken samen met een groot aantal partners aan onze 
doelen. Naast een goed en modern beloningsbeleid biedt 
Alliander haar medewerkers voorzieningen gericht op 
ontwikkeling, mentale en fysieke fitheid en maatschappe-
lijke projecten. De Alliander Gedragscode biedt duidelijk-
heid over rechten en plichten en geeft richting bij misstan-
den, twijfel of vragen.

Medezeggenschap 
Na de verkiezingen in december 2008 is in januari 2009 
gestart met een nieuwe medezeggenschapsstructuur. 
Alliander kent twee Ondernemingsraden voor de 
afzonderlijke bedrijfsonderdelen Liander en Alliander 
en daarnaast een overkoepelende Centrale 
Ondernemingsraad (COR). Nieuw is dat voor elk be-
drijfsonderdeel en stafafdeling een werkgroep is 
ingesteld. Voorheen waren er Ondernemingsraden actief 
op dit niveau. Deze vernieuwende werkwijze ver betert 
onder meer het functioneren van de medezeggenschap, 
vergroot de zichtbaarheid van medezeggenschap binnen 
Alliander en maakt het medezeggenschapswerk voor 
personeel aantrekkelijker. Zo heeft de nieuwe structuur 
gezorgd voor verjonging van de medezeggenschapsle-

den en een verdubbeling van het aantal vrouwelijke 
medezeggenschapsleden.
 
In 2009 is er goed en intensief overleg geweest met de 
COR. Zo behandelde de COR een aantal belangrijke 
organisatieveranderingen, zoals de fusie tussen Liandyn 
en Enexis Lightning en de overname van Endinet. Het 
afgelopen jaar werden ook verschillende verzoeken tot 
instemming door de COR behandeld, onder andere over 
het vitaliteitsbeleid, de Alliander Gedragscode en de 
klokkenluidersregeling. Daarnaast heeft de COR gebruik 
gemaakt van zijn versterkt aanbevelingsrecht inzake de 
benoeming van twee commissarissen en is een conve-
nant over de relatie en omgang tussen de COR en de Raad 
van Commissarissen gesloten. 

De Raad van Bestuur waardeert de positieve en con-
structieve wijze waarop het overleg met de COR is 
gevoerd. Alliander acht het overleg met de COR van 
groot belang voor de onderneming als geheel en hecht 
veel waarde aan een open dialoog. 

Veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden
Werken aan de elektriciteits- en gasinfrastructuur 
vereist zorgvuldigheid. Daarom brengen we veiligheid 
continu onder de aandacht van alle betrokken medewer-
kers. We organiseren cursussen ‘Werken in verontrei-
nigde grond’ en we organiseren een veiligheidsdag voor 
alle uitvoerende medewerkers. In 2009 hebben we 
verschillende campagnes georganiseerd. Zoals de 
campagne ‘Open deuren’, waarbij we monteurs atten-
deerden op het sluiten van bepaalde infrastructuele 
ruimten. Met de campagne ‘Ik werk veilig’ hebben we 
benadrukt dat veiligheidsdenken een normaal bedrijfs-
proces is. Deze campagnes passen bij de focus van ons 
veiligheidsbeleid, dat steeds meer gericht is op preven-
tie en op de vergroting van het veiligheidsbewustzijn 
van medewerkers.
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alliander staat de komende jaren voor een uitdaging 
op het gebied van personeelsbeleid. enerzijds heb-
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In 2009 is het Gericht Periodiek Onderzoek ‘bodemsane-
ringswerk’ bij onze medewerkers die vanuit hun functie 
werken met of in aanraking kunnen komen met vervuil-
de grond afgerond. Dit onderzoek is uitgevoerd door 
Achmea Vitale. De medewerkers zijn beoordeeld op 
algemene inzetbaarheid voor werk in (ernstig) vervuilde 
grond in gevallen dat dit onomkeerbaar is. Op basis van 
de uitkomsten heeft Achema Vitale medewerkers 
individueel geadviseerd.

Arbeidsmarkt, werkgelegenheid en diversiteit 
De werkgelegenheid bij Alliander heeft in 2009 een 
sprong gemaakt. De groei deed zich vooral voor in 
specifieke, veelal technische functies en bij staven ten 

gevolge van de splitsing. De komende jaren zal 
Alliander steeds nadrukkelijker inspelen op de demo-
grafische ontwikkeling op de arbeidsmarkt.
Het is voor Alliander van groot belang dat er voldoende 
technisch goed opgeleid personeel is. Voorts dient 
Alliander rekening te houden met de vergrijzing. Bij 
externe wervingscampagnes letten we er op dat de 
samenstelling van ons personeelsbestand een afspiege-
ling vormt van de samenleving waarvoor we werken. 
Het aandeel vrouwen in het personeelsbestand van 
Alliander is toegenomen van 17% in 2008 naar 19 
procent in 2009. Zij bekleden vooral HRM-, administra-
tieve en communicatiefuncties.
Ook op managementniveau willen we meer vrouwen 
aantrekken. In 2009 is het aantal vrouwen in leidingge-
vende posities gegroeid ten opzichte van 2008. Het 
aandeel vrouwen in leidinggevende functies (CAO 
schaal 10 en hoger) is toegenomen van 13% in 2008 
naar 14% in 2009.

Aantal geregistreerde ongevallen in 2009
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In 2009 is in de CAO opgenomen dat extra werkervaring- 
en stageplaatsen gecreëerd dienen te worden binnen 
energiebedrijven. Met de activiteiten vanuit Step2work 
waarbij structureel bovenformatieve stageplaatsen en 
werkervaringsplaatsen worden ingevuld, maakt 
Alliander de doelstelling in de CAO meer dan waar. Voor 
instroom van jonge beginnende technici zijn we actief op 
ROC’s en het Vakcollege (vmbo-scholen). Dit gebeurt door 
middel van convenanten en bijhorende uitvoeringsplan-
nen. Deze bevatten afspraken over het aantal stagiaires, 
de stagebegeleiding, gastlessen, docentenstages en 
gezamenlijke promotieactiviteiten.

ontwikkeling van medewerkers 
Werken met laag-, midden- en hoogspanning vergt 
uiterst specialistische kennis om de veiligheid van 
medewerkers en omgeving te kunnen garanderen. 
Daarvoor hebben we Alliander Technische Opleidingen. 
Dit interne opleidingsinstituut is toonaangevend voor 

de veiligheidsopleidingen en certificering van interne én 
externe partijen. Ook medewerkers van aannemers 
moeten opleidingen bij dit instituut volgen, willen zij aan 
onze energienetten mogen werken. 
In 2009 is 3% van de salariskosten besteed aan de 
opleiding van personeel.

Arbeidsparticipatie voor kwetsbare groepen
Alliander vindt het haar verantwoordelijkheid om 
kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt een kans te 
bieden op werk, werkervaring of een training. Vanuit het 
perspectief dat iedereen recht op werk heeft, ontwikkelt 
en participeert Alliander in initiatieven die tot doel 
hebben deze kwetsbare groepen naar de arbeidsmarkt te 
leiden. Daarnaast geeft dit direct invulling aan de wens 
van Alliander en van de overheid om het personeelsbe-
stand meer een doorsnede van de samenleving te laten 
zijn. 

Maatschappelijk betrokken: Alliander Foundation
We stimuleren medewerkers om vrijwilligerswerk te 
doen en ondersteunen hen hierbij. Medewerkers kunnen 
terecht bij Stichting Alliander Foundation om kennis te 
maken met vrijwilligerswerk en onder bepaalde voor-
waarden voor financiële steun voor vrijwilligersprojecten. 
De Foundation brengt vraag en aanbod van vrijwilligers-
werk bij elkaar.

In 2009 heeft de Foundation ruim vijftig vrijwilligerspro-
jecten van medewerkers financiële steun gegeven. 
Ongeveer 500 medewerkers deden mee met vrijwilligers-
activiteiten, individueel of in teamverband. De 
Foundation wordt door medewerkers zeer gewaardeerd. 
Een grote meerderheid van de medewerkers is trots dat 
Alliander medewerkers steunt bij vrijwilligerswerk.

Step2work
In 2009 zijn 71 deelnemers gestart in het project 
Step2work. Met dit project biedt Alliander aan 
deze deelnemers een landelijk erkende vakoplei-
ding en relevante werkervaring bij Alliander en 
haar aannemers en leveranciers. Door een goede 
begeleiding aan werkloze jongeren zonder 
startkwalificatie, wajongers en ouderen zonder 
relevante diploma of opleiding, hopen wij het 
voor hen mogelijk te maken werk te vinden. 
Daarnaast zijn er in dit kader stages verzorgd 
voor kinderen uit de laatste groepen van de 
basisschool en klas één en twee van het vmbo in 
Amsterdam. Dit deden we in samenwerking met 
JINC, de vereniging die jongeren in Amsterdam 
laat kennismaken met het bedrijfsleven.

in hoofdstuk 14 ‘feiten en cijfers duurzaamheid’ is een meer gedetailleerde weergave gegeven van de behaalde resultaten op de thema’s zoals 

behandeld in dit hoofdstuk.
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“Proactief, zo vatten we 
onze publieke taak op”
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faciliteren energietransitie

5. van traditie 
naar transitie

samen met stakeholders 
maakt alliander de energie
transitie waar. “proactief, zo 
Vatten we onze publieke taak 
op”, Vertelt directeur 
strategie pallas agterberg.

Windmolens verschijnen in weilanden, zonnepanelen op 
daken. Het is duidelijk, Nederland spant zich steeds meer 
in voor een grootse energietransitie. Fossiele energie-
bronnen wisselen we in voor duurzame alternatieven. 
Volgens Agterberg hebben netwerkbedrijven zoals 
Alliander hierin een belangrijke rol. “We hebben een 
publieke taak in een commerciële setting”, verduidelijkt 
ze. “Ons commerciële doel is om een redelijk rendement 
te behalen, voldoende voor de continuïteit van onze 
organisatie. De publieke taak wijst erop dat we zo goed 
mogelijk willen aansluiten op de wensen van de regio’s 
waarin we actief zijn. Dat is de reden van ons bestaan. Nu 
die regio’s bezig zijn met de energietransitie is het logisch 
dat we hen daarmee helpen. Bovendien schrijft het 
regeringsbeleid voor om distributie van betaalbare, 
betrouwbare én schone energie mogelijk te maken.”

Laadpunten elektrisch vervoer
De markt voor duurzame technieken is volop in ontwik-
keling. Agterberg noemt elektrisch vervoer als voorbeeld. 
“Om elektrisch te kunnen rijden heb je een landelijk 
dekkend netwerk van openbare oplaadpunten nodig (er 
wordt gedacht aan duizenden tot mogelijk miljoenen 
punten). Eén dat overal compatibel is voor alle soorten 
voertuigen, zodat je als Amsterdammer geen probleem 
hebt om in Groningen je auto op te laden. Samen met 
andere netwerkbedrijven zetten we vóór 2012 zo’n 
oplaadsysteem op.” Volgens Agterberg is dit illustratief 
voor de proactieve rol van Alliander in de energietransi-
tie. “Als de vrije markt niet met een oplossing kan komen, 
faciliteren we die zelf.” Alliander heeft inmiddels ook zelf 
elektrische auto’s besteld en in juni 2009 de eerste in 
gebruik genomen.

Noot bij foto: bij het ter perse gaan  

van dit verslag is het hier afgebeelde 

oplaadpunt (nog) niet daadwerkelijk 

geproduceerd en opgehangen.
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Nieuwe samenwerkingsverbanden
Agterberg vat de nieuwe rol van Alliander kernachtig 
samen. “Van een ‘netbeheerder’ zijn we ontwikkeld tot 
een netwerkbedrijf”, zegt ze. “In plaats van een organisa-
tie die uitsluitend focust op kosten zijn we een partij die 
letterlijk netwerkt: we zoeken nieuwe samenwerkings-
verbanden, brengen partijen bij elkaar om beleidsmatige, 
organisatorische en technische knelpunten op te lossen.” 
Een mooi voorbeeld volgens haar is Amsterdam Smart 
City. “Samen met de Amsterdamse Innovatie Motor zijn 
we in 2009 een programma begonnen om innovatieve 
initiatieven op te starten. De onderzoeksresultaten 
worden getest door de Universiteit van Amsterdam en 
TNO. Zo krijgen we een verzameling best practices en 
concrete producten waarmee we andere gemeenten in de 
regio kunnen ondersteunen in hun doelstellingen op het 
gebied van duurzaamheid en energiebesparing.”

20, 20 in 2020
Alliander investeert ook in een eigen Research & 
Development-programma. “De maatschappij beweegt 
zich richting nieuwe decentrale energietoepassingen, 
zoals bijvoorbeeld warmtepompen en zonnepanelen”, 
vertelt Agterberg. “In laboratoria en in het veld zoeken we 
uit wat slimme systemen zijn, zodat we daarover advies 
kunnen uitbrengen in nieuwbouwprojecten. Maar we 
onderzoeken ook welk effect decentrale opwekking heeft 
op ons netwerk. Door toekomstscenario’s door te reke-
nen, zorgen we ervoor dat we ons netwerk op tijd kunnen 
omvormen tot smart grids.” Alliander investeert hiermee 
in betrouwbaarheid. “Met uiteindelijk het gemeenschap-
pelijke doel: 20, 20, 20. In Nederland streven we geza-
menlijk naar 20% CO2-reductie, 20% duur zame energie 
en 20% energiebesparing in 2020.”

ANTICIPeReN oP MeeR 
DuuRZAMeR eNeRGIeVooRZIeNING

De aarde warmt op. Een belangrijke oorzaak daarvoor is 
de hoeveelheid CO2uitstoot naar de atmosfeer. Om de 
CO2productie terug te dringen, moeten minder fossiele 
brandstoffen gebruikt worden en moeten we overstap
pen op duurzamere manieren om energie op te wekken. 
Alliander faciliteert deze energietransitie graag proac
tief. We bereiden ons gedegen voor op de toekomst. Met 
innovatieve concepten, samenwerkingsverbanden en 
technieken. Zodat we als netwerkbedrijf het aansluiten 
van klanten op de energievoorziening en het transpor
teren van energie goed kunnen blijven doen.

energie duurzaam opwekken en gebruiken
Op de milieutop in Kyoto is het belang van afspraken over 
een mondiale energietransitie van fossiele bronnen naar 
duurzamere manieren om energie op te wekken nog-
maals onderstreept. In Kopenhagen is de discussie 
wereldwijd verder opgepakt. Veel nieuwe opwekmetho-
den zijn kleinschaliger van aard en worden minder 
geconcentreerd opgesteld dan de ‘gewone’ centrales. De 
ontwikkelingen gaan snel. Door de opkomst van zonne-
panelen, windturbines en het gebruik van biogas zal de 
opwek van energie in de toekomst minder voorspelbaar 
en minder regelbaar zijn, als het opwekken van energie 
uit conventionele bronnen. Dit vraagt om nieuwe manie-
ren om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod in balans 
blijven. Niet alleen de aandacht voor het duurzaam 
opwekken van energie groeit. Ook de aandacht voor 
energiebesparing en het efficiënt gebruik van energie 
neemt toe, zowel bij de energieproducent als bij de 
verbruiker. Denk aan energiezuinige gebouwen, elek-
trisch vervoer en het toepassen van micro-WKK’s (de 
opvolger van CV-ketels, die ook elektriciteit opwekken) en 
warmtepompen. 
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Toepassingen en technische ontwikkelingen in beeld
Wij verwachten dat de consument en ook grotere klanten 
een belangrijke rol in energietoepassingen en opwek 
gaan spelen. Naast bestaande conventionele grote 
spelers, zoals de energieleveranciers en producenten, op 
dit gebied. Hierdoor is het lastig om de ontwikkelingen in 
te schatten, zeker omdat we de komende jaren de nodige 
technische doorbraken verwachten, die ervoor zullen 
zorgen dat opties mogelijk en rendabel worden. Wij 

leggen onze netten echter uit voor zo’n veertig tot vijftig 
jaar, dus we moeten ons zo goed mogelijk voorbereiden. 
Daarom werken we veel met scenario’s die we doorreke-
nen (kader 1).

Bureaustudies, veldproeven en pilots
Onze ervaring leert dat het essentieel is om naast bureau-
studies ook veldproeven en pilots uit te voeren. Zo hebben 
we in 2009 in Bronsbergen het eerste autonome net van 
Nederland gerealiseerd. Hiermee hebben we ervaring 
opgedaan in het gebruik van elektriciteitsopslag om 
spanningskwaliteit en betrouwbaarheid in ons net te 
kunnen verbeteren (zie jaaroverzicht, pagina 12).

We zien ook een verschuiving van energiedragers. 
Bijvoorbeeld van benzine en diesel naar elektriciteit, 
zoals het geval is bij elektrisch vervoer of zoals van gas 
naar elektriciteit bij warmtepompen. Alliander wil zich 
niet alleen goed voorbereiden op deze ontwikkelingen, 
maar zelfs een stimulerende rol op dit gebied spelen 
vanwege de grote potentiële duurzaamheidsvoordelen 
(kader 2).

Kader 1: Variantenstudie
De verwachte grootschalige komst van micro-
Wkk’s, zonnepanelen, airco’s, elektrische auto’s 
en warmtepompen kan de nodige impact heb-
ben op onze laagspanningsnetten. om de 
consequenties in beeld te krijgen en te kwantifi-
ceren (technisch en economisch) is een uitge-
breide studie verricht door Laborelec in op-
dracht van Liander, Stedin en enexis. Negen 
scenario’s voor 2020 zijn doorgerekend op een 
representatief scala aan bestaande woonwijken 
in Nederland, voor en na renovatie. De conclu-
sies geven ons een beeld van welke oplossingen 
nodig zijn en wat de kosten hiervan zouden zijn. 
Hiermee ontstaat ook een business case voor 
‘smart grids’.
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Kader 3: Mogelijkheden tijdelijke biogasopslag
Vergistingsprocessen voor het verkrijgen van 
biogas hebben grote potentie in Nederland. 
Denk aan waterzuiveringen, mest- en afvalvergis-
ting. Naast uitdagingen die dit invoeden geeft 
voor de kwaliteit van het opgewekte gas en de 
stabiliteit van het gasnet, geeft dit ook uitdagin-
gen voor de verwerking in het gasnet. Biogas 
wordt nagenoeg continu met dezelfde hoeveel-
heden ingevoed. De afname fluctueert, zeker 
naarmate we verder stroomafwaarts in het 
gasnet komen. er kunnen dan ook situaties 
ontstaan waarin het biogas, zonder aanpassin-
gen aan het gasnet, niet kan worden ingevoed. 
We hebben daarom onderzocht welke aanpas-
singen mogelijk zijn om het invoeden in een 
dergelijke situatie toch mogelijk te maken. 

Kader 4: I-net
De behoefte aan extra capaciteit op ons midden-
spanningsnet (MS-net) is sterk gegroeid en 
neemt nog steeds toe. op een groot aantal 
plekken in ons middenspanningsnet komen we 
aan de grenzen van de capaciteit. Deze netten 
liggen er immers vaak al decennia. ook door de 
grootschalige opkomst van decentrale opwek is 
extra capaciteit nodig. Ten slotte neemt de 
benutting van onze netten toe door de komst 
van elektrische auto’s en warmtepompen. 
Daarom hebben we in 2009 een uniek nieuw 
MS-netconcept gepresenteerd. Hierbij gaan we 
uit van 20 kV-ringen, waaraan we onze bestaan-
de 10 kV kunnen inlussen. Verder hebben we 
rekening gehouden met de nieuwste ontwikke-
ling op het gebied van monitoring en sturing.

Kader 2: Elektrisch vervoer
In 2009 hebben we verschillende stappen gezet 
om elektrisch vervoer te faciliteren in de toe-
komst. Zo hebben we samen met andere netbe-
heerders in Nederland de stichting e-laad.nl 
opgericht, die ervoor gaat zorgen dat in 2012 
tienduizend oplaadpunten zijn geïnstalleerd. 
Deze moeten zo goed mogelijk worden ingepast 
in de openbare ruimte. Daarom hebben we een 
ontwerpwedstrijd uitgeschreven waarin we 
ontwerpbureaus hebben gevraagd om oplaad-
punten te ontwerpen. Verder hebben we in 2009 
onze eerste elektrische auto in gebruik genomen 
en meerdere auto’s besteld voor 2010. Deze 
gaan we uitgebreid monitoren op hun prestaties 
en de gebruikerservaringen. op de grootschalige 
introductie van elektrisch vervoer hebben we 
ons voorbereid via deelname aan het nationale 
project Intelligent e-Transport Management 
(ITM). In dit project is de impact onderzocht van 
elektrisch rijden op ons net, op het milieu en 
voor de verschillende stakeholders. Met de 
resultaten is het nut en de noodzaak van intelli-
gente sturing onderzocht.
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ontwikkeling: de invoeding van biogas
Op gasgebied is met name de invoeding van biogas een 
belangrijk onderzoeksonderwerp. Deze invoeding heeft 
niet alleen specifieke technische aandachtspunten, maar 
ook aandachtspunten op het gebied van veiligheid en 
wet- en regelgeving. Een van de deelprojecten rondom 
biogas die we hebben onderzocht, is tijdelijke biogasop-
slag (kader 3).

Smart grids
Bovengenoemde ontwikkelingen en innovaties leiden tot 
de ontwikkeling en de behoefte aan intelligente netten, 
smart grids. Het gebruik van smart grids voorkomt te 
hoge investeringen in de netten en te grote druk op de 
openbare ruimte. Door monitoring en intelligentie 
kunnen we efficiënt diensten leveren of behulpzaam zijn, 
zonder inbreuk te maken op eigen keuzes en comfort bij 
de verbruikers. Een van de belangrijkste stappen die 
Alliander in 2009 op dit gebied heeft gezet, is de ontwik-
keling van een uniek nieuw netontwerp op middenspan-
ningsniveau. We hebben dit het I-net genoemd (kader 4).

Slimme meter
Binnen het smart grids-concept is de slimme meter een 
belangrijke bouwsteen. Deze geeft consumenten inzicht 
in hun energieverbruik, zodat ze makkelijker energie 
kunnen besparen. Een slimme meter is ook een belang-
rijk middel om teruglevering te faciliteren en wellicht in 
de toekomst om de afrekening voor het laden van elektri-
sche auto’s te verzorgen. We hoopten dat de politiek in 
2009 zou beslissen tot een grootschalige uitrol van de 
slimme meters bij de Nederlandse huishoudens, maar 
helaas is de besluitvorming uitgesteld. We betreuren 
deze vertraging, omdat we deze belangrijke stap in het 
implementeren van smart grids graag willen gaan zetten. 
In 2009 hebben we, samen met de andere netbeheerders, 
intensief over het slimme meter concept gediscussieerd 
met verscheidene stakeholders, opdat het beter aansluit 
bij de eisen en wensen van de maatschappij. Dit heeft 
geleid tot een verhelderend debat over veiligheid en 
privacy, waarna een eerste conceptrichtlijn is geschreven 
waarin staat hoe we met deze materie dienen om te gaan.

Liander ondersteunt initiatieven om energie 
te besparen
Inmiddels zijn veel energieverbruikers of beleidsbepalers 
- zoals bedrijven, gemeenten, woningcorporaties en 
consumenten - bezig om oplossingen te bedenken om 
energie te besparen of klimaatneutraal te worden. Vanuit 
de verschillende overheden zien we een groot aantal 
initiatieven. Zo is bijvoorbeeld via het programma ‘Meer 
met Minder’ veel subsidiegeld beschikbaar voor bedrijven 
en consumenten die kiezen voor isoleringsmaatregelen 
als dubbel glas en HR-ketels. Veel lokale overheden 
hebben duurzaamheidsdoelstellingen, die ze via gemeen-
telijke energiebedrijven of duurzame projecten willen 
realiseren. We willen deze initiatieven graag ondersteu-
nen, zodat de regionale doelstellingen behaald kunnen 
worden. Ook het eerder genoemde Amsterdam Smart 
City-concept is hier een voorbeeld van (zie ook het 
jaaroverzicht op pagina 13).



46 Jaarverslag 2009

e-Atlas: gemeenten besparen effectief dankzij inzicht 
in lokaal verbruik 
Een ander hulpmiddel voor gemeenten om energie te 
besparen is onze E-Atlas. Doordat we het overzicht 
hebben van het totale energieverbruik in gemeenten, 
kunnen we per wijk of bedrijventerrein het energiever-
bruik inzichtelijk maken. Met deze informatie kunnen 
gemeenten doelgericht per wijk of bedrijventerrein 
maatregelen nemen of besparingsopties aanbieden 
(kader 6).

Alliander streeft naar minder netverlies
Niet alleen helpen we onze stakeholders hun duurzaam-
heidsdoelstellingen te behalen. We werken ook aan ons 
eigen energieverbruik. Zo werken we aan initiatieven om 
onze eigen CO2-uitstoot terug te brengen door de netver-
liezen te verminderen.

Bij het transport en de distributie van elektriciteit gaat 
onvermijdelijk energie verloren door de natuurlijke 
weerstand van kabels, transformatoren en andere 
componenten van onze netten. Als er stroom door een 
elektriciteitskabel loopt, wordt deze immers warm. In 
2009 ging ongeveer 3,4% van de totaal getransporteerde 
elektriciteit op deze manier verloren. Om genoeg energie 
te leveren, moeten we dus altijd meer energie transporte-
ren dan onze klanten uiteindelijk gebruiken. 
Ook bij gas hebben we te maken met netverliezen. Bij een 
gaslek komt aardgas vrij, wat bijdraagt aan het broeikas-
effect. We doen er dan ook veel aan om lekkages te 
voorkomen. Mochten ze onverhoopt toch ontstaan, dan 
zorgen we ervoor dat we ze vinden en repareren. In 2009 
bedroeg het gasverlies ongeveer 0,6%. De CO2-voetafdruk 
vindt u in het hoofdstuk ‘feiten en cijfers’ van dit verslag.

Netverliezen vormen de grootste factor in onze CO2-
emissie. Omgerekend naar CO2-equivalent bedroeg de 
emissie van het netverlies 563 ton van de totale emissie 
van 683 ton in 2009. Tot en met 2008 heeft netbeheerder 
Liander de ingekochte elektriciteit ‘vergroend’ door 
zogenaamde Garanties van Oorsprong (GvO) te kopen. 

GvO’s zijn gekoppeld aan pakketten duurzaam opgewek-
te elektriciteit. Gebleken is dat de administratieve kosten 
een substantieel deel uitmaken van de totale kosten voor 
GvO. Daarnaast draagt het (administratief) vergroenen 
van het netverlies niet bij aan een groter volume geprodu-
ceerde duurzame energie. Liander zoekt op dit moment 
naar mogelijkheden om te komen tot een effectieve 
bijdrage aan een duurzame energievoorziening. Dit kan 
zijn het duurzaam produceren dan wel laten produceren 
van netverlies. Liander beziet of oplossingen samen met 
andere netbeheerders kunnen worden ontwikkeld. Een 
gezamenlijk optreden in sectorverband kan hierbij meer 
mogelijkheden en een groter effect bieden.

Wij doen er veel aan om het netverlies te verkleinen. We 
vernieuwen bijvoorbeeld onze infrastructuur. Want goed 
materiaal kan in onze netten het technisch netverlies 
(beperkt) verminderen. Graag noemen we hier drie 
voorbeelden van innovaties waarmee we afgelopen jaar 
resultaten hebben bereikt. Door de gasexpantieturbine 
compenseren wij netverliezen (kader 7). Door sleufloze 
renovatie kunnen we verouderde gasbuizen efficiënt 
vervangen (kader 8). Met de Remote Methane Leak 
Detector kunnen we in de toekomst gaslekken wellicht 
nog beter detecteren (kader 9).

Innovatieve concepten
Om de hoeveelheid CO2-uitstoot in de atmosfeer terug te 
dringen, is energietransitie nodig naar duurzamere 
manieren om energie op te wekken. Alliander loopt hierin 
graag voorop. Daarom bereiden we ons met innovatieve 
concepten, samenwerkingsverbanden en technieken voor 
op de toekomst.

in hoofdstuk 14 ‘feiten en cijfers duurzaamheid’ is een meer gedetail-

leerde weergave gegeven van de behaalde resultaten op de thema’s 

zoals behandeld in dit hoofdstuk.
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Kader 6: E-atlas
In 2009 hebben de volgende gemeenten in ons 
verzorgingsgebied een e-atlas gekregen: 
Apeldoorn, Nijmegen, oost Gelre, Terschelling, 
Ameland, Schiermonnikoog, Vlieland, Texel, 
Nijkerk, Hilversum en Amsterdam. Daarnaast is er 
met de gemeenten Zutphen en Haarlem een 
volgende stap gemaakt in de ontwikkeling en 
vernieuwing van de e-atlas. Door verbruiksgege-
vens te verrijken met externe databases ontstaat 
er een nieuw pallet van analysemogelijkheden. 
Dit kan gemeenten helpen de effectiviteit van 
hun beleid te vergroten (meer focus op het 
besparingspotentieel), maar ook de communica-
tie naar verschillende groepen burgers en 
bedrijven te verbeteren. In 2010 zal dit verder 
worden ontwikkeld.

Kader 8: Sleufloze renovatie
Veilige leidingen zijn een voorwaarde voor een 
veilige gasdistributie. Daarom vervangen we alle 
leidingen als ze verouderd zijn. Normaal gespro-
ken wordt zo’n leiding opgegraven en vervangen 
door een nieuwe. Maar aan het opgraven van 
leidingen kleven nadelen. Het risico bestaat dat 
andere kabels en leidingen worden beschadigd. 
Het graven veroorzaakt overlast doordat de 
straat moet worden opengebroken. Inmiddels 
bestaan er technieken waarmee leidingen 
vervangen of gerenoveerd kunnen worden 
zonder uitgebreid graafwerk, alle ontwikkeld in 
het buitenland. De zogenaamde Swagelining-
techniek en de kous-techniek zijn door Alliander 
positief getest, zodat besloten is dat we deze 
techniek willen gaan toepassen als alternatief 
naast conventioneel vervangen.

Kader 9: Automatisch gaslekken opsporen met 
de Remote Methane Leak Detector
Het zoeken naar een gaslek is een belangrijk 
onderdeel van het beheer van het gasdistributie-
net. In Nederland gebeurt dit planmatig: alle 
hoofd- en aansluitleidingen worden periodiek 
gecontroleerd. In het buitenland maken sommige 
gasdistributiebedrijven al enige jaren gebruik 
van lekdetectieapparaten, die werken op basis 
van lasertechnologie. Zoals de Remote Methane 
Leak Detector (RMLD). In opdracht van Liander 
heeft kiwa Gastec onderzocht of de nauwkeurig-
heid en praktische toepasbaarheid van de RMLD 
vergelijkbaar zijn met de huidige Nederlandse 
methode. De vergelijking heeft plaatsgevonden 
zowel in een laboratoriumsetting als in het veld. 

Kader 7: Gasexpansie compenseert netverliezen 
In Nijmegen hebben verschillende Liander- 
bedrijfsonderdelen afgelopen jaar hernieuwde 
aandacht gegeven aan een zogenaamde 
gasexpansieturbine. Dit is een gezamenlijke 
inspanning om met deze bijzondere techniek 
onze netverliezen deels te compenseren. In 
de gasexpansieturbine wordt de gasdruk 
stapsgewijs van 40 bar teruggebracht naar 8 bar 
en 3 bar. Hierbij wordt de vrijkomende energie 
omgezet in elektriciteit. De elektriciteit wordt 
zodoende opgewekt met een kleine inzet van 
brandstof en dus lage uitstoot van Co2. Liander 
gebruikt deze elektriciteit om haar deel van 
de netverliezen te compenseren. De turbine 
draait van september tot en met maart, in de 
winter wordt namelijk het meeste gas gebruikt. 
In de piekperiode stroomt er nu 35.000 m3 gas 
door de turbine. De vrijkomende energie wordt 
omgezet in 2 MW aan elektriciteit. 
Door gezamenlijke inzet van verschillende 
bedrijfsonderdelen zijn we nu een flink eind op 

weg om de bedrijfsvoering van dit apparaat te 
optimaliseren en zo een bijdrage te leveren aan 
de reductie van onze Co2-uitstoot.



“Zo kunnen we een 
vooraanstaande rol in de 
sector blijven spelen”



49

financieel

6. solide en 
inspirerend

alliander is financieel solide 
en dat wil cfo mark Van 
lieshout zo houden. “zo kun
nen we een Vooraanstaande 
rol in de sector blijVen 
spelen.”

Alliander kijkt graag vooruit. Hoewel netwerkbedrijven 
officieel pas op 1 januari 2011 gesplitst moeten zijn van 
de productie- en leveringsbedrijven, is dit al sinds 
30 juni 2009 het geval voor Alliander. “Toen vond de 
formele splitsing plaats”, preciseert Van Lieshout. 
“Eerder, in 2008, opereerden we binnen de groep reeds 
los van het productie- en leveringsbedrijf. Het was een 
aanloopperiode waardoor de juridische splitsing niet veel 
meer dan een formaliteit was. We zijn thans bezig met de 
afronding van de splitsing en het aanpassen van de 
IT-systemen.”

kredietwaardigheid
De splitsing voldeed aan alle voorwaarden van de minis-
ter. Een onderdeel daarvan was het verzorgen van een 
solide kapitaalstructuur met bijpassende financiering. 
“Dat verklaart onze gang naar de kapitaalmarkt”, zegt 
Van Lieshout. “Obligatiehouders als stakeholders en het 
behoud van toegang tot de kapitaalmarkt stellen eisen 
aan de kredietwaardigheid van Alliander. Het financieel 
beleid met daarin naast algemene uitgangspunten een 
aantal financiële parameters vormen het kader voor 
Alliander om een solide partij te blijven voor investeer-
ders”. Dit kader blijft onverkort van kracht bij de overna-
me van Endinet.

Sectorordening en energietransitie
Het bewaken van de financiële positie van Alliander heeft 
Van Lieshout tot persoonlijke missie gemaakt. “Ik voel 
het als mijn verantwoordelijkheid om Alliander finan-
ceel zo gezond te laten zijn dat we onze visie en strategie 
waar kunnen maken. Die solide positie is ook nodig om 
een belangrijke rol te spelen in de komende sectororde-
ning en in de energietransitie.” Hier snijdt Van Lieshout 
twee belangrijke, actuele thema’s aan. Want hoe verloopt 
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de consolidatie in de markt? “We werken waarschijnlijk 
toe naar een marktsituatie in Nederland met drie tot vijf 
netwerkbedrijven. Dat is de aanbeveling geweest van de 
Commissie Kist. En in een onderzoek dat wij met andere 
grote beheerders hebben uitgevoerd, staat dezelfde 
conclusie. Het ministerie van Economische Zaken heeft 
toegezegd mee te denken over de sectorordening. Doel is 
om de dienstverlening efficiënter te maken, hetgeen 
mogelijk tot lagere tarieven zal leiden. Ruilverkaveling is 
daarbij ook een optie.” 

Duurzame investeringen
Nu het andere thema: de energietransitie. Passen 
investeringen in nieuwe duurzame alternatieven wel bij 
een organisatie die in financieel opzicht vooral solide wil 
zijn? “Die investeringen moeten we doen”, antwoordt Van 
Lieshout beslist. “Slimme meters en smart grids zijn 
vroeg of laat nodig. Maar ons beleid is dat we investeren 
samen met andere partijen, zoals andere netwerkbedrij-
ven. We trekken als sector samen op zodat we de risico’s 
delen. Bij dergelijke investeringen praten we immers wel 
over veel geld.”

Transparantie en Investor relations
In zijn beleid voelt Van Lieshout zich gesteund door 
Alliander’s stakeholders. De relatie is goed, merkt hij op. 
“We willen transparant zijn. Rondom de halfjaar- en 
jaarcijfers worden publicaties en presentaties verzorgd 
voor aandeelhouders, banken, kredietanalisten en pers. 
Als onderdeel van de Investor Relations activiteiten 
worden roadshows voor obligatiehouders verzorgd. De 
relatie met de Raad van Commissarissen is bijzonder 
constructief. De toezichthouders zijn professioneel en 
leggen de lat hoog.”

SPLITSING

Ten behoeve van de realisatie van de splitsing is op 
30 oktober 2008 door n.v. Nuon het wettelijk vereiste 
splitsingsplan ingediend bij de Raad van Bestuur van 
de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Op 8 
april 2009 stelde de minister van Economische Zaken 
vast dat het splitsingsplan, met inachtneming van de 
daarop door haar gegeven aanwijzingen, voldeed aan 
de wettelijke eisen. 
Voorafgaand aan de instemming van de minister met 
het splitsingsplan werd in februari 2009 de overname 
aangekondigd van het productie- en leveringsbedrijf 
n.v. Nuon Energy door het Zweedse energiebedrijf 
Vattenfall. Op 17 juni 2009 werd door de aandeelhou-
ders ingestemd met de afsplitsing en verkoop van n.v. 
Nuon Energy, kort daarop gevolgd door de goedkeu-
ring van de mededingingsautoriteiten. Op 30 juni 
2009 is n.v. Nuon Energy feitelijk afgesplitst van het 
moederbedrijf n.v. Nuon waarvan de naam op diezelf-
de datum is gewijzigd in Alliander N.V.

Met de afsplitsing van n.v. Nuon Energy werd uitvoe-
ring gegeven aan het groepsverbod zoals beschreven 
in de WON. In het hiervoor bedoelde splitsingsplan 
staat beschreven hoe de financiële ontvlechting is 
vormgegeven. Uitgangspunt daarbij was het creëren 
van twee financieel gezonde bedrijven met een 
evenwichtige financieringsstructuur. Daarbij is 
rekening gehouden met het feit dat Alliander hoofdza-
kelijk in een gereguleerde omgeving opereert, terwijl 
n.v. Nuon Energy op de vrije markt actief is. De in het 
splitsingsplan neergelegde financieringsstructuur 
doet recht aan de lange termijn investeringsbehoeften 
van beide bedrijven. Zo is uitvoering gegeven aan het 
Besluit financieel beheer netbeheerder, op grond 
waarvan de totale schuld van netbeheerder Liander 
N.V. gedeeld door de som van haar eigen vermogen 
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en de totale schuld op de datum van splitsing maximaal 
60% mocht bedragen.

De belangrijkste aanwijzing van de minister betrof de 
eis van een aanvullende kapitaalstorting vanuit n.v. 
Nuon Energy in het bedrijf van de netbeheerder van € 
400 miljoen. De op basis van deze aanwijzing vereiste 
acties zijn vóór de juridische afsplitsing van Nuon 
Energy gerealiseerd. Op grond van een andere aanwij-
zing van de minister, verband houdend met de hieron-
der nader beschreven verkoop van de HS-netten van 
110 kV en hoger aan TenneT, is bij de splitsing additio-
neel nog een bedrag van € 5 miljoen van n.v. Nuon 
Energy ontvangen. Teneinde volledig te voldoen aan de 
desbetreffende aanwijzing zal het vermogen in 2010 
nog verder worden versterkt door een bedrag van € 15 
miljoen in mindering te brengen op het aan aandeelhou-
ders van Alliander uit te keren dividend over het 
resultaat van 2009.
Daarnaast moet Liander N.V. een buffer in het eigen 
vermogen aanhouden ter grootte van € 170 miljoen als 
gevolg van de risico’s die gepaard gaan met het hebben 
van bepaalde CBL’s. 

Op grond van de WON dient Alliander een verklaring 
van een onafhankelijk deskundige te overleggen 
omtrent de uitvoering van het splitsingsplan overeen-
komstig de inhoud daarvan. De desbetreffende verkla-
ring, waarin tevens wordt omschreven op welke wijze 
uitvoering is gegeven aan de aanwijzing van de minister 
op het splitsingsplan, is op 18 december 2009 aan de 
Raad van Bestuur van de NMa toegezonden. 

Na de afsplitsing van de productie- en leveringsactivi-
teiten zijn tussen Alliander en Nuon Energy nog enkele 
relaties blijven bestaan, onder meer verband houdend 
met het proces van facturatie en incasso van de klein-
verbruikers (tot de invoering van het leveranciersmodel) 
en de onderverhuur van twee stadsverwarmingsnetten, 
die in verband met daarop gevestigde cross border 
leases niet bij de splitsing aan n.v. Nuon Energy konden 
worden overgedragen. Voorts zal nog een aantal ge-
meenschappelijke balansposten in de nabije toekomst 
worden afgewikkeld.

De vereenvoudigde groepsstructuur van Alliander na 
splitsing ziet er als volgt uit:

de aandelen van liandyn b.V. zijn ultimo november 2009 ingebracht in ziut b.V.

Liander N.V. Liandon B.V.

Alliander N.V.

Aandeelhouders

Liandyn B.V.
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De afsplitsing van Nuon Energy van n.v. Nuon op 30 juni 
2009 heeft financieel gezien met terugwerkende kracht 
tot 1 januari 2009 plaatsgevonden. De financiële uitwer-

king van deze splitsing per 1 januari 2009 wordt in 
onderstaand overzicht vermeld:

Bovenstaande wijze van presentatie is niet geheel in lijn 
met IFRS, waarbij moet worden uitgegaan van het 
moment van overdracht van control (30 juni 2009) en niet 
van de datum van de financiële afsplitsing (1 januari 
2009). In de jaarrekening 2009 van Alliander N.V. worden 
in de diverse overzichten en verloopstaten de desbetref-
fende mutaties weergegeven uitgaande van een afsplit-
sing per 30 juni 2009. In dit hoofdstuk gaan we om beter 
te kunnen vergelijken met 2008, uit van een afsplitsing 
per 1 januari 2009.

De resultaten van Nuon Energy worden ingevolge IFRS 5 
(Assets held for sale) met ingang van die datum niet meer 
in de cijfers van Alliander opgenomen, maar separaat 
vermeld op de regel ‘Resultaat na belastingen uit beëin-
digde bedrijfsactiviteiten’. De vergelijkende cijfers over 
2008 zijn overeenkomstig aangepast.

Als gevolg hiervan bestaan de resultaten uit voortgezette 
activiteiten van Alliander uit de resultaten van het 
netwerkbedrijf, waarin opgenomen de resultaten van 
netbeheerder Liander N.V. en Liandon B.V. De resultaten 
uit de beëindigde bedrijfsactiviteiten bestaan uit de 
resultaten van n.v. Nuon Energy over de periode 1 januari 
tot en met 30 juni 2009.

Herfinanciering
In het kader van de splitsing ter uitvoering van het 
groepsverbod van de WON heeft in het voorjaar een 
vereffening plaatsgevonden van de rekening-courant 
tussen Nuon Energy en Alliander. In verband hiermee is 
het bestaande Euro Medium Term Notes (EMTN) pro-
gramma in het eerste kwartaal aangepast en verhoogd 
van € 2 miljard tot € 3 miljard. Op 6 april 2009 is onder 
dit programma een tweetal obligatieleningen uitgeschre-
ven van in totaal € 1,25 miljard (€ 500 miljoen met een 
looptijd tot april 2012 en € 750 miljoen met een looptijd 

Geconsolideerde balans

€ miljoen n.v. Nuon n.v. Nuon energy Alliander N.V.

Activa 1 januari 2009 1 januari 2009 1 januari 2009

Vaste activa  10.061  4.578  5.483 

Vlottende activa  4.197  3.664  533 

Groepsmaatschappijen -  1.499 -

Activa aangehouden voor de verkoop  243  -   243 

Totaal activa  14.501  9.741  6.259 

eigen vermogen en verplichtingen

eigen vermogen  6.270  4.609  1.661 

Langlopende verplichtingen  4.784  2.087  2.697 

kortlopende verplichtingen  3.391  3.045  346 

Groepsmaatschappijen - -  1.499 

Langlopende verplichtingen die samenhangen met activa aangehouden voor de 
verkoop

 56  -   56 

Totaal eigen vermogen en verplichtingen  14.501  9.741  6.259 
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tot april 2016). Hiermee bedraagt het totaal aan uitstaan-
de obligatieleningen € 2,05 miljard.

Verkoop HS-netten
Op 11 juni 2009 werd de Share Purchase Agreement (SPA) 
ondertekend betreffende de verkoop van de (niet in cross 
border leases ondergebrachte) HS-netten aan de landelij-
ke netbeheerder TenneT. Deze overeenkomst heeft 
terugwerkende kracht tot 1 juni 2009. De verkoopprijs 
bedroeg € 368 miljoen waarbij een boekwinst voor 
belastingen is behaald van € 168 miljoen na belastingen 
€ 130 miljoen. Ten behoeve van de financiering van de 
aankoop heeft Alliander voor het bedrag van de volledige 
koopsom aan TenneT een lening verstrekt. Deze lening is 
ultimo september 2009 door TenneT afgelost.

oprichting Ziut
Op 1 oktober heeft Alliander samen met Enexis een 
nieuw dochterbedrijf opgericht, genaamd Ziut B.V. 
(hierna: Ziut). Enexis en Alliander zijn gezamenlijk 
eigenaar van deze onderneming, waarin Alliander een 
belang heeft van 53%.
Ultimo november 2009 heeft Alliander de aandelen van 
Liandyn ingebracht in Ziut, waarbij een boekwinst is 
gerealiseerd van € 10 miljoen. Enexis heeft op haar beurt 
de aandelen van IP Lighting ingebracht in Ziut. Ziut start 
met ruim 500 medewerkers en een omzet van circa € 140 
miljoen. 

overname endinet
Op 11 december 2009 is met de gemeente Eindhoven en 
elf gemeenten in de regio op hoofdlijnen overeenstem-
ming bereikt over de voorgenomen overdracht van de 
aandelen in netwerkbedrijf Endinet B.V. (hierna: Endinet) 
aan Alliander. In januari 2010 heeft boekenonderzoek 
plaatsgevonden, op basis waarvan de definitieve koop-
overeenkomst is opgesteld. Endinet heeft een jaaromzet 
van € 110 miljoen en heeft circa 250 medewerkers in 
dienst.
De overname wordt grotendeels gefinancierd vanuit de 
beschikbare kasmiddelen van Alliander. Op 1 maart 2010 

hebben de aandeelhouders in een Bijzondere Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders ingestemd met de 
voorgenomen aankoop van Endinet.
Eerder al waren de Ondernemingsraad en de Raad van 
Commissarissen akkoord gegaan met de aankoop. Ook de 
aandeelhouders van Endinet stemden in met de verkoop.  
Op 4 maart 2010 heeft vervolgens de ondertekening van 
de koopovereenkomst plaatsgevonden.  
De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de 
minister van Economische Zaken hebben eveneens in 
maart 2010 hun goedkeuring aan de aankoop gegeven.De 
feitelijke overdracht is voorzien voor medio 2010.

Gebeurtenissen na balansdatum
Alliander heeft op 16 maart 2010 het allround aanne-
mingsbedrijf van bekabelingswerken en communicatie-
systemen Stam & Co uit Heerhugowaard overgenomen. 
Stam & Co heeft een jaaromzet van circa € 24 miljoen en 
heeft circa 150 medewerkers in dienst. Met deze overna-
me verzekert Alliander zich ook op termijn van voldoende 
monteurcapaciteit in Noord-Holland. 

ReSuLTAATANALySe

Bijzondere posten
Onze resultaten over de afgelopen jaren zijn sterk 
beïnvloed door bijzondere en/of éénmalige posten en 
mutaties in de fair value (reële waarde) van financiële 
instrumenten. Bij de analyse van onze resultaten wordt 
getracht inzicht te verschaffen in de ontwikkeling van de 
onderliggende bedrijfsresultaten door een onderscheid te 
maken tussen de gerapporteerde resultaten enerzijds en 
de resultaten geschoond voor bijzondere posten en fair 
value-mutaties anderzijds.

Indien in dit verslag wordt gesproken over ‘gerapporteerd 
resultaat’ dan bedoelen we daarmee het totale resultaat 
inclusief de bijzondere posten en fair value-mutaties. 
Onder ‘resultaat exclusief bijzondere posten’ of ‘resultaat 
gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair value-muta-
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ties’ wordt verstaan het gerapporteerde resultaat, 
exclusief bijzondere posten en fair value-mutaties.

Bijzondere posten worden door Alliander gedefinieerd als 
posten die – in de opinie van het management – niet 
direct voortvloeien uit de reguliere bedrijfsvoering en/of 
die qua aard en omvang dusdanig significant zijn dat 
deze voor een goede analyse van de onderliggende 
resultaten apart moeten worden beschouwd. 

Bijzondere posten in 2009
De bijzondere posten en fair value-mutaties in 2009 zijn 
per saldo uitgekomen op een bate van € 152 miljoen na 
belastingen (2008: last € 32 miljoen).

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de 
gerapporteerde cijfers en de cijfers exclusief bijzondere 
posten en fair value-mutaties.

Gerapporteerde cijfers en cijfers exclusief bijzondere posten en fair value-mutaties

€ miljoen

gerapporteerd
Bijzondere posten en 

fair value-mutaties

exclusief bijzondere 
posten en fair value-

mutaties

2009 2008 2009 2008 2009 2008

Netto omzet 1.446 1.497 - 20 1.446 1.477

overige baten 304 213 178 - 126 213

totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten -1.162 -1.201 -22 -105 -1.140 -1.096

afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen -214 -225 - - -214 -225

geactiveerde eigen productie 117 106 - - 117 106

afkoop lening - - - 2 - -2

Bedrijfsresultaat (eBIT) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 491 390 156 -83 335 475

Financiële baten/(lasten ) -128 -44 4 42 -132 -86

resultaat deelnemingen en joint ventures 20 4 13 - - 4

Resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 383 350 173 -41 210 391

Belastingen -71 -80 -21 9 -50 -89

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 312 270 152 -32 160 302

resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 226 495

Resultaat na belastingen 538 765
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ToeLICHTING BIJZoNDeRe PoSTeN

Netto omzet 
(2009: nihil, 2008: € 20 miljoen bate)
In 2007 heeft de Energiekamer (EK) een uitspraak gedaan 
inzake een geschil met enkele klanten over de in rekening 
gebrachte tarieven. Dit heeft geleid tot een herziening van 
tarieven die tot een last van € 20 miljoen heeft geleid. In 
2008 is deze voorziening vrijgevallen.

overige baten
(2009: € 178 miljoen bate, 2008: nihil)
Dit betreft de bruto boekwinst in 2009 op de verkoop van 
de HS-netten (€ 168 miljoen) en de inbreng van de 
aandelen in Liandyn aan Ziut B.V. (€ 10 miljoen).

kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele 
kosten
(2009: € 22 miljoen last, 2008: € 105 miljoen last)
De bijzondere last in 2009 van € 22 miljoen heeft bijna in 
z’n geheel betrekking op de uitgekeerde personeelsgratifi-
catie in verband met de splitsing.
De bijzondere last in 2008 betreft kosten gemaakt samen-
hangend met cross border leases, waaronder kosten van 
de herwaardering van een aan een cross border leasecon-
structie gerelateerde belegging in verband met de krediet-
crisis, en het vormen van een voorziening in dit kader.

Financieringsbaten
(2009: € 4 miljoen bate, 2008: € 42 miljoen bate)
De bijzondere bate van € 4 miljoen in 2009 betreft 
ontvangen rente in verband met terugontvangsten op 
voorlopig betaalde aangiften vennootschapsbelasting.
De bate van € 42 miljoen in 2008 heeft betrekking op het 
afkopen van een langlopende lening.

Resultaat deelnemingen en joint ventures
(2009: € 13 miljoen bate, 2008: nihil)
De bijzondere bate van € 13 miljoen heeft betrekking op 
de eenmalige opbrengst van de verkoop van een deelne-
ming door n.v. Kema.

Belastingen
(2009: € 21 miljoen last, 2008: € 9 miljoen bate)
Het belastingeffect op de bijzondere posten bedroeg over 
2009 € 21 miljoen last (2008: € 9 miljoen bate). In het 
bedrag van € 21 miljoen is een bijzondere last van € 12 
miljoen verantwoord in verband met een vrijval van een 
eerder gemaakte inschatting van te betalen vennoot-
schapsbelasting uit voorgaande jaren.

WINST- eN VeRLIeSRekeNING

Algemeen
In het vervolg wordt alleen gesproken over de resultaten 
van Alliander. Ten aanzien van de vergelijkende cijfers 
over 2008 dient nog te worden vermeld dat de operatio-
nele splitsing van n.v. Nuon in een netwerkbedrijf ener-
zijds (thans: Alliander) en een productie- en leveringsbe-
drijf anderzijds (thans: Nuon Energy) per 1 juli 2008 heeft 
plaatsgevonden. Tot 1 juli 2008 waren de administraties 
van de staf- en service-units behorende bij het netwerk-
bedrijf geïntegreerd in n.v. Nuon, waardoor in dit ver-
slag bedragen van Nuon Energy zijn verantwoord in de 
verge lijkende cijfers over 2008 van Alliander. Voorts wor-
den in het kader van de operationele splitsing uitbestede 
werkzaamheden sinds 1 juli 2008 zelfstandig uitgevoerd. 
Beide factoren hebben invloed op de vergelijkbaarheid 
van de resultaten over 2008 ten opzichte van 2009.

Netto omzet
De netto omzet over het boekjaar is ten opzichte van het 
vorige boekjaar gedaald met € 51 miljoen (3%) naar 
€ 1.446 miljoen, hetgeen het gevolg is van tariefdalingen 
(€ 12 miljoen), de reserveringen voor de tegemoetkoming- 
en de coulanceregeling in verband met invoering van het 
capaciteitstarief (€ 14 miljoen), de vrijval in 2008 van een 
voorziening tariefgeschil met de Energiekamer (€ 20 
miljoen), lagere omzet vrij domein activiteiten en overige 
effecten (€ 5 miljoen).
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overige baten
In het boekjaar zijn de overige baten gestegen met 
€ 91 miljoen naar € 304 miljoen, hetgeen het gevolg is 
van de verantwoorde boekwinst van € 168 miljoen (vóór 
belastingen) op de verkoop van de HS-netten aan TenneT, 
de boekwinst op de verkoop van Liandyn van € 10 miljoen 
en lagere opbrengsten hoofdzakelijk voor de dienstverle-
ning aan Nuon Energy (€ 87 miljoen) in verband met de 
afsplitsing per 30 juni 2009.

kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele 
kosten
Sinds de datum van de operationele splitsing (1 juli 2008) 
worden de activiteiten op het gebied van facturatie en 
incasso van zakelijke klanten in eigen beheer uitgevoerd. 
Deze activiteiten werden voordien ingekocht bij het 
Customer Care Center (hierna: CCC) van Nuon Energy. 
Hierdoor zijn de desbetreffende kosten verschoven van 
kosten van inkoop en uitbesteed werk naar eigen en 
externe personeelskosten. 
Daarnaast hebben de lagere prijzen voor de inkoop van 
netverliezen geleid tot een lager niveau van de kosten van 
inkoop en uitbesteed werk. 

De operationele kosten (personeelskosten, externe 
personeelskosten en overige kosten) over het boekjaar 
(€ 755 miljoen) zijn nagenoeg op hetzelfde niveau uitge-
komen als in het vorige boekjaar (€ 750 miljoen). Als 
rekening wordt gehouden met de per saldo bijzondere 
kosten samenhangend met cross border leases in 2008 
(€ 105 miljoen) zijn de operationele kosten toegenomen 
met € 110 miljoen. Dit bedrag kan verklaard worden door 
hogere kosten die een gevolg zijn van de verkoop van de 
HS-netten aan TenneT (€ 13 miljoen), hogere kosten voor 
onderhoud van het transportnet (€ 8 miljoen), een 
eenmalige, bijzondere personeelsgratificatie in verband 
met de splitsing (€ 23 miljoen), eenmalige kosten 
(€ 37 miljoen) voor voorzieningen en strategische projec-
ten en een structurele kostenstijging (€ 29 miljoen). De 
structurele kostenstijging houdt verband met de voor-
noemde verschuiving vanuit de kosten op het gebied van 
facturatie en incasso van zakelijke klanten van inkoop en 
uitbesteed werk en kosten voor intelligent netbeheer, 
slimme meters en met het uitvoeren van verbeterinitia-
tieven, zoals World Class Customer Management, 
operationele excellentie en marktveranderingen (markt-
model). Intelligent netbeheer en slimme meters zullen op 

Netto omzet
€ miljoen
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termijn een bijdrage leveren aan lagere exploitatiekosten 
van het transportnet. De verbeterinitiatieven zijn gericht 
op de klantprocessen en de algemene bedrijfscultuur en 
dienen op termijn te resulteren in een verbetering van de 
klanttevredenheid en in lagere kosten van de klantpro-
cessen. Zo wordt er nadrukkelijk gekozen voor een lange 
termijn focus waarbij gestreefd wordt naar een goede 
klanttevredenheid tegen een zo laag mogelijke prijs.

Bedrijfsresultaat

Over het boekjaar 2009 is het bedrijfsresultaat gestegen 
van € 101 miljoen naar € 491 miljoen. Deze stijging is het 
gevolg van de boekwinsten op de verkoop van de HS-
netten (€ 168 miljoen) en de verkoop van Liandyn 
(€ 10 miljoen), bijzondere kosten in 2008 samenhangend 
met cross border leases (€ 105 miljoen), lagere afschrij-
vingen (€ 11 miljoen), hogere geactiveerde productie 
(€ 11 miljoen) deels gecompenseerd door een lagere netto 
omzet (€ 51 miljoen), lagere overige baten (€ 87 miljoen) 
en hogere kosten van inkoop, uitbesteed werk en operati-
onele kosten (€ 66 miljoen) waaronder de personeelsgra-
tificatie in verband met de splitsing (€ 23 miljoen).

Het bedrijfsresultaat 2009 exclusief bijzondere posten 
van € 335 miljoen is € 138 miljoen lager in vergelijking 
met 2008. De daling wordt veroorzaakt door een lagere 
netto omzet (€ 31 miljoen), lagere overige baten 
(€ 87 miljoen) en hogere kosten van inkoop, uitbesteed 
werk en operationele kosten (€ 42 miljoen), deels gecom-
penseerd door lagere afschrijvingen (€ 11 miljoen) en 

hogere geactiveerde productie (€ 11 miljoen).

Financiële baten en lasten
In het boekjaar komen de financiële baten en lasten per 
saldo uit op een last van € 128 miljoen (2008: € 44 miljoen). 
Van de stijging van € 84 miljoen heeft € 38 miljoen 
betrekking op bijzondere baten: in 2008 zijnde het 
resultaat op de afkoop van een lening (€ 42 miljoen) en 
in 2009 een ontvangen rente op vennootschapsbelasting 
over voorgaande jaren (€ 4 miljoen). De resterende 
stijging van € 46 miljoen wordt veroorzaakt door de als 
gevolg van de doorgevoerde splitsing gewijzigde financie-
ringsstructuur en de relatief lage debetrente op de 
uitstaande kasmiddelen.

Resultaat deelnemingen en joint ventures
Het resultaat van deelnemingen en joint ventures 
bedraagt € 20 miljoen in 2009 (2008: € 4 miljoen) en 
bestaat hoofdzakelijk uit de resultaten van de deelne-
ming in n.v. Kema. De stijging van € 16 miljoen komt 
voor € 13 miljoen uit de bijzondere en eenmalige op-
brengst van de verkoop van een minderheidsdeelneming 
door n.v. Kema.

Belastingen
De effectieve belastingdruk (de belastingdruk uitgedrukt 
als percentage van het resultaat voor belastingen uit 
voortgezette activiteiten, exclusief aandeel in resultaat 
deelnemingen en joint ventures), bedraagt in 2009 
19,6% (2008: 23,1%). De lagere druk wordt vooral 
veroorzaakt door een vrijval van een eerder gemaakte 
inschatting van te betalen vennootschapsbelasting uit 
voorgaande jaren voor een bedrag van € 12 miljoen. 
Daarnaast heeft in verband met de verkoop van de 
HS-netten realisatie plaatsgevonden van een niet 
nominaal gewaardeerde latente belastingvordering. 
Voorts is op de verkoopwinst van Liandyn de deelne-
mingsvrijstelling van toepassing.

Bedrijfsresultaat
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Resultaat na belastingen uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten
Het resultaat na belastingen is over het boekjaar met 
€ 42 miljoen gestegen naar € 312 miljoen. Deze toename is, 
zoals hiervoor toegelicht, veroorzaakt door de stijging van 
het bedrijfsresultaat met € 101 miljoen, hogere financiële 
lasten van € 84 miljoen, hoger resultaat van deelnemin-
gen (€ 16 miljoen) en € 9 miljoen lagere belastingen. 

Het resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten 
over het boekjaar 2009 is uitgekomen op € 160 miljoen 
(2008: € 302 miljoen). Deze daling is, zoals hiervoor 
toegelicht, veroorzaakt door een € 138 miljoen lager 
bedrijfsresultaat, per saldo hogere financiële baten en 
lasten van € 46 miljoen, hoger resultaat van deelnemin-
gen (€ 3 miljoen) en € 39 miljoen lagere belastingen.

Resultaat na belastingen uit beëindigde 
bedrijfsactiviteiten
Het resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsacti-
viteiten bestaat uit het netto resultaat van n.v. Nuon 
Energy, de afgesplitste productie- en leveringsactivitei-
ten. Voor 2008 betreft dit resultaat een geheel jaar, voor 
2009 een half jaar.

BALANS

Algemeen
Onderstaand worden de significante mutaties in de 
balans per 31 december 2009 toegelicht ten opzichte 
van de situatie per 1 januari 2009.

Vaste activa
De vaste activa zijn per saldo met EUR 148 miljoen 
gestegen ten opzichte van 1 januari 2009. De toename 
van de materiële vaste activa, vooral het gevolg van 
hogere investeringen ten opzichte van de afschrijvingen, 
werd deels gecompenseerd door de afname van de latente 
belastingvorderingen als gevolg van de verkoop van de 
HS-netten aan TenneT waarbij de hierop betrekking 
hebbende latente belastingvordering is gerealiseerd. 
Onder de vaste activa zijn tevens begrepen de warmtenet-
ten die onderdeel zijn van een tweetal cross border leases. 
De boekwaarde hiervan bedraagt per 31 december 2009 
€ 110 miljoen (1 januari 2009: € 114 miljoen). 

Vlottende activa
De toename van de vlottende activa in vergelijking met de 
stand per 1 januari 2009 is voornamelijk het gevolg van 
een toename van de financiële activa (€ 301 miljoen), een 
toename van de handelsvorderingen (€ 69 miljoen) en 
liquide middelen (€ 214 miljoen). De toename van 
financiële activa is het directe gevolg van de in het kader 
van de overdracht van de HS-netten van TenneT ontvan-
gen koopsom (€ 368 miljoen). Een groot gedeelte hiervan 
is uitgezet op depositorekeningen met een looptijd van 3 
tot 6 maanden. De stijging van de handelsvorderingen is 
deels veroorzaakt door een stijging van de gemiddelde 
ouderdom van debiteuren onder meer als gevolg van de 
huidige economische crisis.
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Hieronder is in verkorte vorm de balans per 31 december 
2009 opgenomen (met een vergelijkende pro forma 
balans per 1 januari 2009).

Activa aangehouden voor de verkoop
De in de balans per 1 januari 2009 verantwoorde activa 
aangehouden voor de verkoop hebben betrekking op de 
HS-netten die per 1 juni 2009 zijn verkocht aan TenneT. 
Aan de passiefzijde van de balans betreft dit de post 
‘Langlopende verplichtingen die samenhangen met 
activa aangehouden voor de verkoop’.

eigen vermogen
De toename van het eigen vermogen met € 584 miljoen 
tot € 2.245 miljoen heeft voor € 400 miljoen betrekking 
op de effectuering van de aanwijzing van de minister van 
Economische Zaken op het splitsingsplan. Voorafgaand 
aan de feitelijke splitsing per 30 juni 2009 heeft Alliander 
genoemd bedrag van n.v. Nuon Energy ontvangen. Daar- 
naast heeft het resultaat over het 2009 van € 312 miljoen 
van Alliander bijgedragen tot een toename van het eigen 
vermogen. Verder heeft in mei 2009 een dividenduitke-
ring over het resultaat 2008 plaatsgehad van € 350 miljoen, 
waaraan Nuon Energy op basis van contractuele afspra-

ken € 211 miljoen heeft bijgedragen. De overige mutaties 
in het eigen vermogen bedragen € 8 miljoen. 

Langlopende verplichtingen 
De langlopende verplichtingen zijn ten opzichte van 
de stand per 1 januari 2009 toegenomen met ruim 
€ 1,2 miljard. Dit is vooral het gevolg van de uitgifte 
van een tweetal obligatieleningen onder het EMTN-
programma voor € 1,25 miljard. In het kader van de 
splitsing heeft in het voorjaar een vereffening plaatsge-
vonden van de rekening-courant tussen Nuon Energy en 
Alliander. In verband hiermee is het bestaande EMTN-
programma in het eerste kwartaal aangepast en verhoogd 
van € 2 miljard tot € 3 miljard. Op 6 april 2009 is onder 
dit programma een tweetal obligatieleningen uitgeschre-
ven van in totaal € 1,25 miljard (€ 500 miljoen met een 
looptijd tot april 2012 en € 750 miljoen met een looptijd 
tot april 2016). Hiermee bedraagt het totaal aan uitstaan-
de obligatieleningen € 2,05 miljard. Met de opbrengst van 
deze leningen, evenals met de opbrengst van de uit de 

Geconsolideerde balans

€ miljoen Alliander N.V.

Activa 31 december 2009 1 januari 2009

vaste activa  5.631  5.483

vlottende activa  1.125  533

activa aangehouden voor de verkoop  -  243

Totaal activa 6.756 6.259

eigen vermogen en verplichtingen

totaal eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders  2.245  1.661

langlopende verplichtingen  3.919  2.697

Kortlopende verplichtingen  592  1.845

langlopende verplichtingen die samenhangen met activa aangehouden voor de verkoop  -  56

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 6.756  6.259
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aanwijzing van de minister op het splitsingsplan voort-
vloeiende kapitaalstorting van € 400 miljoen door Nuon 
Energy, is de schuld in rekening-courant aan Nuon 
Energy (€ 1,5 miljard) afgelost die onder de kortlopende 
verplichtingen werd verantwoord.

kortlopende verplichtingen
Bij de kortlopende verplichtingen is de afname bijna 
€ 1,3 miljard ten opzichte van de stand primo dit jaar. 
Dit is een gevolg van de hiervoor vermelde aflossing van 
de schuld in rekening-courant aan Nuon Energy 
(€ 1,5 miljard). De financiering van de aflossing van de 
schuld in rekening-courant heeft plaatsgevonden door 
middel van de opbrengst van de uitgifte van de al eerder-
genoemde obligatieleningen.

kASSTRoMeN

Hieronder is een samengevat overzicht opgenomen van 
het kasstroomoverzicht over 2009. Dit verkorte overzicht 
heeft alleen betrekking op Alliander. De betreffende 
cijfers van n.v. Nuon Energy zijn voor vergelijkingsdoel-
einden niet in het overzicht opgenomen. 

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

€ miljoen 2009 2008

kasstroom uit operationele activiteiten 659 468

kasstroom uit investeringsactiviteiten 72 -394

kasstroom uit financieringsactiviteiten -517 -768

Nettokasstroom 214 -694

Voor geheel 2009 is de kasstroom uit operationele activi-
teiten uitgekomen op € 659 miljoen (2008: € 468 miljoen). 
De mutatie wordt voornamelijk veroorzaakt door in 2009 
per saldo ontvangen vennootschapsbelasting (€ 72 miljoen), 
ten opzichte van een in 2008 betaald bedrag van 
€ 211 miljoen. Deze toename van € 283 miljoen werd 
gemitigeerd door een daling in 2009 van de belastingla-
tenties, voorzieningen en derivaten met € 144 miljoen, 

voornamelijk het gevolg van de ‘non cash’ last betreffende 
de waardering van een credit default swap (CDS). 

Over 2009 is een positieve investeringskasstroom 
gerealiseerd van € 72 miljoen ten opzichte van een 
uitstroom van € 394 miljoen in 2008. Deze toename 
wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de verkoop 
van de HS-netten aan TenneT voor een bedrag van 
€ 368 miljoen. Verder zijn in 2009 de netto-investeringen 
gestegen met € 34 miljoen door hogere vervangingsinves-
teringen in de netwerken, evenals door hogere investerin-
gen in ICT en meters. Voorts zijn in 2008 in het kader van 
de herstructurering van de beleggingsportefeuille 
behorend bij een tweetal CBL-contracten door Alliander 
DePfa-notes aangekocht voor € 136 miljoen.

Investeringen in materiële vaste activa

€ miljoen 2009 2008

elektriciteit gereguleerd 199 211

gas gereguleerd 41 34

gasaansluitingen/installaties 40 36

Meters en infostroom 33 23

gebouwen, ict etc. 84 59

Totaal 397 363

De financieringskasstroom is over 2009 uitgekomen op 
een kasuitstroom van € 517 miljoen ten opzichte van een 
uitstroom in 2008 van € 768 miljoen. Ter verklaring van 
dit verschil dient te worden opgemerkt dat in 2008 sprake 
was van een geïntegreerd bedrijf, waarbij de totale 
financiering van het gehele bedrijf vanuit de holding 
heeft plaatsgevonden. In dit kader heeft bijvoorbeeld de 
dividenduitkering van € 459 over 2008 betrekking op de 
winst van de geïntegreerde Nuon-groep met aan het 
hoofd n.v. Nuon. In 2009 heeft daarnaast lange termijn 
financiering plaatsgevonden. Deze bestond uit de uitgifte 
van de eerder genoemde obligatieleningen onder het 
EMTN-programma van in totaal € 1,25 miljard en door 
een kapitaalstorting van € 400 miljoen door Nuon Energy 
conform de aanwijzing van de minister van Economische 



61veraNtWoordiNg

Zaken op het splitsingsplan. Met voornoemde opbrengs-
ten is de rekening-courantschuld aan Nuon Energy 
afgelost. Ter financiering van de aankoop door TenneT 
van de HS-netten was aan TenneT een lening van € 368 
miljoen verstrekt. Deze lening is ultimo september 2009 
door TenneT afgelost. Hiervan is € 301 miljoen uitgezet 
op depositorekeningen met een looptijd van 3 tot 6 
maanden.

Vrije kasstroom
De vrije kasstroom – de kasstroom uit operationele 
activiteiten verminderd met de bruto investeringen in 
materiële vaste activa verminderd met de van derden 
ontvangen bijdragen, immateriële vaste activa en 
investeringen in deelnemingen en joint ventures – is in 
heel 2009 uitgekomen op € 363 miljoen positief (2008: 
€ 74 miljoen). Deze stijging is in belangrijke mate het 
gevolg van de per saldo ontvangen vennootschapsbelas-
ting ten opzichte van het in 2008 betaalde bedrag van 
€ 211 miljoen en de door Alliander in 2008 aangekochte 
DePfa-notes voor € 136 miljoen.

Reconciliatie vrije kasstroom

€ miljoen 2009 2008

Kasstroom uit operationele activiteiten 659 468

investeringen in vaste activa -397 -499

Bijdrage investeringen van derden 101 105

Vrije kasstroom 363 74

Nettoschuldpositie en financering
De nettoschuldpositie aan het eind van 2009 bedraagt 
€ 1.382 miljoen ten opzichte van een nettoschuldpositie 
van € 2.201 miljoen per 1 januari 2009. De afname van de 
nettoschuldpositie is vooral het gevolg van de kapitaal-
storting door Nuon Energy van € 400 miljoen. Deze 
storting hield verband met de aanwijzing van de minister 
van Economische Zaken op het splitsingsplan. Daarnaast 
heeft Alliander € 368 miljoen ontvangen in het kader van 
de verkoop van de HS-netten. In onderstaande tabel is 
een reconciliatie van de nettoschuldpositie opgenomen.

Reconciliatie nettoschuldpositie

€ miljoen 31 december 2009 1 januari 2009

langlopende financiële verplichtingen 2.152 980

Kortlopende financiële verplichtingen 73  1.515

verplichtingen uit hoofde van financiële leases 120 129

Brutoschuldpositie 2.345 2.624

liquide middelen 451 237

langlopende financiële activa 115 109

Kortlopende financiële activa 301 -

Beleggingen die dienen ter dekking van leaseverplichtingen uit hoofde van cross border leases 125 134

af: Niet vrij ter beschikking staande liquide middelen (met name garantierekeningen in verband 
met onderpand) -29 -57

Totaal liquide middelen en beleggingen 963 423

Nettoschuldpositie 1.382 2.201
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Financieel beleid en financiële positie
Het financiële kader van Alliander wordt gevormd door de 
volgende ratio’s:

FFO/nettoschuld > 20%  -
FFO rentedekking > 3,5  -
Nettoschuld/kapitalisatie < 60%  -
Solide A rating profiel  -
Voldoen aan regelgevingscriteria voor de netbeheerder -

Het financieel beleid van Alliander richt zich op een balans 
tussen bescherming van obligatiehouders en andere 
verschaffers van vreemd vermogen en een adequaat 
aandeelhoudersrendement met behoud van de flexibiliteit 
om de onderneming te laten groeien en te kunnen investe-
ren. Het financiële kader waarbinnen Alliander opereert, is 
gebaseerd op vier ratio’s, die hieronder nader worden 
toegelicht.

Ratio’s
De ratio FFO/nettoschuldpositie betreft het resultaat na 
belastingen – gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair 
value-mutaties – plus afschrijvingen op materiële en 
immateriële vaste activa gedeeld door de nettoschuldposi-
tie. Per 31 december 2009 bedraagt de ratio 25,4% 
(1 januari 2009: 22,5%). In het financieel beleid 
van Alliander is geformuleerd dat deze ratio minimaal 20% 
dient te bedragen.

De ratio rentedekking betreft het resultaat na belastingen 
gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair value-mutaties 
plus afschrijvingen op materiële en immateriële vaste 
activa plus financiële baten en lasten gedeeld door de 
financiële baten en lasten. Per 31 december 2009 is deze 
ratio uitgekomen op 3,7. Vanwege de gewijzigde financie-
ringsstructuur van Alliander is voor deze ratio in het 
overzicht van kerncijfers geen waarde berekend per 1 
januari 2009. In het financieel beleid van Alliander is 
geformuleerd dat deze ratio minimaal 3,5 dient te bedragen.

De ratio nettoschuldpositie/som nettoschuldpositie en 
eigen vermogen (inclusief resultaat boekjaar na winst-

bestemming ) bedraagt per 31 december 2009 38,7%. 
In het financieel beleid van Alliander is geformuleerd dat 
deze ratio maximaal 60% mag bedragen.

De solvabiliteitsratio, zijnde het eigen vermogen (inclusief 
resultaat boekjaar na winstbestemming) gedeeld door het 
balanstotaal verminderd met de vooruit ontvangen op-
brengsten, bedraagt per 31 december 2009 41,6% (1 januari 
2009: 32,5%). De stijging hangt samen met de toename van 
de eigenvermogenspositie als gevolg van de effectuering 
van de aanwijzing van de minister van Economische Zaken 
op het splitsingsplan en de gerealiseerde boekwinst uit de 
verkoop van de HS-netten. In het financieel beleid van 
Alliander is geformuleerd dat deze ratio minimaal 30% 
dient te bedragen.

Algemene uitgangspunten van het financieel beleid zijn het 
zorgdragen voor een evenwichtig aflossingsschema, het 
beschikken over voldoende liquide middelen en gecommit-
teerde kredietfaciliteiten. Met het opereren binnen het 
gestelde financieel kader en de algemene uitgangspunten 
wordt een solide A-rating profiel gehandhaafd. 

Investeringsbeleid
Het investeringsbeleid past binnen het financieel beleid dat 
onderdeel uitmaakt van de strategie van Alliander. Het 
investeringsbeleid bevat elementen als maatschappelijk 
draagvlak, reguleringseisen en het realiseren van een 
adequate investeringsvergoeding. Investeringsvoorstellen 
worden getoetst aan minimumrendementseisen en criteria 
opgenomen in het financieel beleid. Naast kwantitatieve 
eisen moeten investeringsvoorstellen ook voldoen aan 
kwalitatieve vereisten, zoals bijvoorbeeld dat investeringen 
in lijn zijn met de ondernemingsstrategie en investeringen 
stakeholdersbelangen dienen.

Dividendbeleid
Het dividendbeleid voorziet in een uitkering van 45% van 
de winst na belastingen, gecorrigeerd voor bijzondere 
posten die niet hebben geleid tot kasstromen, tenzij de door 
toezichthouders vereiste investeringen of financiële criteria 

Liquiditeit

kredietwaardigheid eigen vermogen

Financieel beleid
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een hoger winstinhoudingspercentage vereisen en tenzij na 
uitkering van dividend de solvabiliteit lager uitkomt dan 
30%. Voorts is in het kader van de splitsing het dividend 
gemaximeerd op 45%.

Aflossingsschema rentedragende leningen

Financiering
Alliander heeft de beschikking over een gecommitteerde 
kredietfaciliteit van € 875 miljoen (looptijd tot november 
2011) waarop ultimo december 2009 niet is getrokken. 
Inmiddels heeft Alliander op 30 maart 2010 de genoemde 
Revolving Credit Facility (RCF) vervangen door een nieuwe 
RCF voor een totaal bedrag van € 600 miljoen en een loop- 
tijd tot maart 2015. Daarnaast heeft Alliander een ECP 
(Euro Commercial Paper)-programma van € 1,5 miljard 
waaronder per 31 december 2009 geen leningen uitstonden 
en een EMTN-programma van € 3 miljard waaronder per 
31 december € 2,05 miljard uitstond.

kredietwaardigheid
Standard & Poor’s heeft op 27 maart 2009 de ratings en 
outlook van Alliander aangepast. De long term corporate 
credit rating werd ten opzichte van eind december 2008 
omgezet van A+, CreditWatch negative naar A, stable. De 
short term rating werd tegelijkertijd gehandhaafd op A-1. 
Bij de vaststelling van de (gewijzigde) rating is rekening 
gehouden met de splitsing van de Nuon-groep, waarbij de 
rating de gereguleerde activiteiten van het netwerkbedrijf 

Alliander reflecteert. Naar aanleiding van de aankondiging 
van de mogelijke overname van Endinet door Alliander 
heeft Standard & Poor’s op 16 december 2009 de A/A-1 
(stable) ratings bevestigd. Moody’s Investors Service heeft 
op 14 december 2009 aangegeven in de overname geen 
aanleiding te zien tot een andere beoordeling van de 
kredietwaardigheid van Alliander te komen en heeft de 
eerdere A2/P-1 (stable) ratings opnieuw bevestigd.

De credit ratings van Alliander per eind december 2009 zijn:

Credit ratings

long term short term

standard & Poor’s a (stable 
outlook)

a-1

Moody’s a2 (stable 
outlook)

P-1

Op 11 maart 2010 heeft Moody’s de lange termijn ratings 
van Alliander N.V. en Alliander Finance B.V. verhoogd van 
A2 naar Aa3. De korte termijn ratings van Prime-1 zijn 
herbevestigd. De outlook voor alle ratings blijft stabiel. Met 
name de te verwachten steun van de aandeelhouders in de 
situatie van buitengewone omstandigheden is van belang 
geweest bij het verhogen van de lange termijn ratings.

Dividend
De Raad van Bestuur stelt onder goedkeuring van de Raad 
van Commissarissen voor om een dividend uit te keren van 
€ 54 miljoen. Dit komt overeen met 45% van het resultaat 
na belastingen, exclusief bijzondere posten na belastingen 
die niet hebben geleid tot kasstromen in het boekjaar 2009 
tenzij gerelateerd aan hedge accounting. Voorts is in het 
kader van een aanwijzing van de minister bij het splitsings-
plan vastgelegd dat de netto boekwinst op de verkoop van de 
HS-netten (€ 130 miljoen) eveneens wordt uitgesloten van 
de dividend uitkering. Daarnaast wordt een bedrag van 
€ 15 miljoen, eveneens in ditzelfde kader, in mindering 
gebracht op het uit te keren dividend over het boekjaar 2009. 
Hiermee voldoen we volledig aan de aanwijzing van de 
minister bij het splitsingsplan.

Aflossingsschema rentedragende leningen
€ miljoen
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Alliander is transparant over risico’s. We onderkennen 
risico’s die de ontwikkeling en resultaten van onze 
onderneming kunnen beïnvloeden. Deze hebben we 
globaal onderverdeeld in drie nietlimitatieve catego
rieën: strategische, financieeleconomische en operatio
nele risico’s.

RISICo’S

Strategische risico’s hebben te maken met risico’s op het 
gebied van economische omstandigheden, het regulatori-
sche kader waarbinnen de netbeheerder opereert, 
politieke risico’s, beschikbare arbeidscapaciteit en 
reputatierisico’s vanwege een negatieve beeldvorming 
over de onderneming.
Financieeleconomische risico’s betreffen met name 
juridische risico’s, kredietrisico’s, pensioenrisico’s, 
belastingrisico’s, valutarisico’s, interestrisico’s, risico’s 
inzake liquiditeit en financiering en de risico’s gerela-
teerd aan de cross border leases. 
Onder het operationeel risico verstaan we het risico dat 
personen, processen of systemen tekortschieten. 

Strategische risico’s
Veranderingen in het economisch klimaat
Hoewel Nederland onze kernmarkt is, heeft de wereldeco-
nomie een grote invloed op onze activiteiten. De wereld-
wijde economische crisis heeft bijvoorbeeld rechtstreeks 
gevolgen gehad voor onze werkzaamheden op het gebied 
van het realiseren van nieuwe aansluitingen. In combi-
natie met problemen die sommige van onze klanten en 
leveranciers mogelijk zullen ondervinden met het 
verkrijgen van financiering kan dit in de toekomst leiden 
tot meer faillissementen. We monitoren dit risico 
zorgvuldig, maar het kan mogelijk niet volledig worden 
vermeden.

Regulering van activiteiten
Een belangrijk deel van onze activiteiten is gereguleerd. 
Deze activiteiten betreffen met name het netbeheer, 

ondergebracht in Liander. In Nederland is het toezicht op 
de energiesector in handen van de Energiekamer (onder-
deel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit). De 
afgelopen jaren is het toezicht van de Energiekamer op de 
energiebedrijven geïntensiveerd en is het handhavings-
beleid aangescherpt. Het is niet uit te sluiten dat de trend 
tot verdere regulering en toezicht doorzet, waardoor druk 
op de toekomstige resultaten kan ontstaan. Het is dan 
ook belangrijk in dialoog te blijven met de regulatorische 
instanties.

Politieke risico’s 
De onzekerheid over de politieke besluitvorming over 
onder meer de herstructurering en opschaling van de 
netwerkbedrijven en het wetsvoorstel Marktmodel is van 
invloed op de ontwikkeling van de onderneming. 
Alliander probeert deze onzekerheid te mitigeren door 
tijdig met de politiek in gesprek te komen en op verschil-
lende fronten activiteiten te ontplooien en zodoende te 
bevorderen dat wet- en regelgeving de bedrijfsdoelstellin-
gen van Alliander ondersteunen en/of positief 
beïnvloeden.

Beschikbare arbeidscapaciteit voor een strategische 
personeelsplanning
Bij Alliander speelt de vergrijzing van het personeelsbe-
stand een rol, waardoor voor de middellange termijn 
bedrijfsbreed inzage is benodigd in de verwachte capaci-
teitsontwikkeling van het totale personeelsbestand. Als 
gevolg van deze vergrijzing is er sprake van een verwach-
te uitstroom van technisch personeel de komende jaren. 
Teneinde dit risico te kunnen mitigeren, is er een strate-
gische personeelsplanning per bedrijfsonderdeel en voor 
de top 140 in ontwikkeling, wordt er samengewerkt met 
opleidingsinstituten (ROC’s) en heeft Alliander onlangs 
haar bedrijfsschool geopend.
Daarnaast is gezien het aantal fte externe inhuur de 
laatste jaren - met name het gevolg van het uitvoeren van 
projecten - het risico aanwezig dat Alliander te afhankelijk 
wordt van externe inhuur in het primaire proces, waarbij 
het risico zich met name toespitst op het eventueel 

7. risicomanagement 
en risicofactoren
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wegvallen van de door deze arbeidskrachten opgebouwde 
kennis op essentiële en specifieke deelgebieden bij 
vertrek. Door middel van vervanging van externe mede-
werkers door eigen personeel wordt dit risico verlaagd.

Reputatiemanagement
Reputatieschade kan leiden tot aantasting van de 
nagestreefde bedrijfswaarden als gevolg van negatieve 
beeldvorming over de onderneming. 
Deze beeldvorming kan ontstaan indien onvoldoende 
sensitiviteit wordt getoond om pro-actief in te schatten 
wat bij derden leeft of aan derden toezeggingen worden 
gedaan die vervolgens niet (kunnen) worden waarge-
maakt. Specifiek richting klanten en leveranciers bestaat 
daarnaast het risico dat de relatie onvoldoende wordt 
onderhouden. Alliander mitigeert dit risico door onder 
andere periodiek tevredenheidonderzoeken te houden 
onder haar stakeholders, regelmatig bezoeken af te 
leggen bij aandeelhouders en externe financiers en voor 
alle partijen toegankelijke internetdiensten te 
bewerkstelligen.

Financieel-economische risico’s
Juridisch risico en mogelijke aansprakelijkheid
Het juridisch risico is het risico van waardeverlies of 
verzwakking van rechtspositie door veranderingen in, 
dan wel het niet naleven van wet- en/of regelgeving. 
Binnen het Risico Management Raamwerk stelt de 
afdeling Juridische Zaken elk kwartaal een juridisch 
risicorapport (claims and litigation report) op. Dit rapport 
bevat een overzicht van actuele geschillen, potentiële 
juridische geschillen en geconstateerde risico’s met 
betrekking tot het niet naleven van huidige en/of toekom-
stige wetgeving. Belangrijke bevindingen worden 
voorgelegd aan de Raad van Bestuur en, als de omvang 
van het risico dit wenselijk maakt, aan de 
Auditcommissie en de Raad van Commissarissen.

kredietrisico
Het kredietrisico is het risico op een verlies, doordat een 
tegenpartij niet bereid of in staat is zijn verplichtingen na 

te komen. Kredietanalyse en kredietbeheer voeren we 
binnen de hele organisatie op consequente wijze uit. 
Daarbij laten we de mate van analyse afhangen van de 
omvang van het kredietrisico dat een transactie met zich 
meebrengt. In het Handboek Credit Risk hebben we 
vastgelegd hoe we omgaan met het kredietrisico.
Voor Alliander is de kredietcrisis aanleiding geweest om 
de maatregelen ter beheersing van kredietrisico’s verder 
aan te scherpen. In 2009 is hierop extra aandacht besteed 
aan onze beleggingen en uitzettingen bij banken. 
Alliander heeft in 2009 geen kredietschade geleden. Er is 
wel sprake geweest van een negatief effect op de markt-
waarde van cross border lease-beleggingen, terwijl een 
tweetal banken niet meer voldeed aan het contractueel 
vereiste minimale kredietwaardigheidsniveau als Letter 
of Credit verschaffer. Inmiddels zijn deze situaties 
gecorrigeerd.

Pensioenen
De pensioen- en prepensioenverplichtingen voor de 
meeste werknemers van Alliander zijn ondergebracht bij 
pensioenfondsen, in Nederland grotendeels bij het ABP. 
De pensioenpremies zijn onder meer gebaseerd op 
verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de 
inflatie, de stijging van de salarissen, de vergrijzing, de 
sterftekansen en de rendementen op de beleggingsporte-
feuille van het pensioenfonds. Het kan zijn dat de 
werkelijke ontwikkelingen op voornoemde punten 
afwijken van de aannames.
Bovendien kunnen zich wijzigingen voordoen op het 
gebied van de wet- en regelgeving ten aanzien van 
pensioenen, prepensioenen en collectieve arbeidsover-
eenkomsten. Hierdoor kunnen de pensioenpremies en/of 
daarmee samenhangende verplichtingen voor Alliander 
per jaar significante verschillen vertonen.

Belastingen
In december 2008 is met de Belastingdienst een 
Convenant Horizontaal Toezicht getekend. Op dit 
moment zijn we samen met de Belastingdienst bezig met 
het afwikkelen van de oude aangiften voor de vennoot-

beperken van 
operationeel risico door 
operational excellence
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schapsbelasting over de jaren 2005 tot en met 2008. 
Met ingang van 1 januari 2009 is n.v. Nuon Energy 
afgesplitst uit de fiscale eenheid. Bij het opmaken van dit 
jaarverslag hebben we rekening gehouden met de 
verwachte potentiële fiscale risico’s. Wijzigende inzich-
ten kunnen echter leiden tot additionele fiscale lasten.

Valutarisico
Valutarisico’s doen zich voor met betrekking tot inkopen, 
liquide middelen, opgenomen leningen en overige 
balansposities in andere valuta dan de euro. Alliander 
past een exposure based valutabeleid toe. Dit houdt in dat 
in principe alle posities in vreemde valuta worden 
afgedekt en dat geen posities voor eigen rekening in 
vreemde valuta worden toegestaan. Alliander onder-
scheidt hierbij twee soorten valutarisico’s: transactierisi-
co’s en translatierisico’s.

Transactierisico’s betreffen risico’s voor toekomstige 
kasstromen en balansposities in vreemde valuta. Deze 
risico’s dekken we voor honderd procent af. Alle valutapo-
sities en -risico’s dekken we voornamelijk back-to-back 
in bij externe tegenpartijen door middel van cross 
currency renteswaps.
Translatierisico’s treden op bij de omrekening van de 
valuta van buitenlandse dochterondernemingen naar de 
euro. Op dit moment hebben we geen buitenlandse 
dochterondernemingen met een andere functionele 
valuta.

Interestrisico
Het interestrisico is het risico als gevolg van veranderin-
gen in de rentetarieven met betrekking tot de reële 
waarde van verstrekte vastrentende leningen en uitgege-
ven vastrentende schulden of toekomstige kasstromen 
uit hoofde van leningen en schulden met een variabele 
rente. Ons interestrisicobeleid is er onder meer op gericht 
onze variabel rentende positie beperkt te houden tot
maximaal veertig procent van onze totale rentedragende 
schulden. 

Liquiditeit en financiering
Het verkrijgen van afdoende financiering zal de komende 
tijd een aandachtspunt zijn. Dit is mede het gevolg van de 
voorgenomen overname van Endinet en daarnaast 
doordat de aard van onze kapitaalintensieve activiteiten 
veel liquiditeiten en financiering vereisen voor investe-
ringsprojecten. Ook dienen de rentedragende schulden 
onder het EMTN-programma gefaseerd te worden 
afgelost. Hiervoor is additionele herfinancieringcapaci-
teit benodigd. We managen al deze risico’s door een strak 
financieringsbeleid (A-rating profiel) te voeren en door 
een zorgvuldige liquiditeitsplanning (de potentiële in- en 
uitstroom van liquiditeiten wordt zorgvuldig en van dag 
tot dag bewaakt). Verder benaderen we toekomstige 
verplichtingen op een conservatieve manier en hanteren 
we een strak liquiditeitsbeleid.

uS cross border leases
In de periode 1998-2000 hebben diverse energiebedrijven 
in Nederland, waaronder Alliander, cross border leases 
(CBL) afgesloten voor netwerken. Dit betreft complexe 
financiële transacties met lange looptijden die zodanig 
gestructureerd zijn dat de – bij aanvang op deposito 
geplaatste en in waardepapieren belegde – bedragen 
(inclusief ontvangen rente) in beginsel toereikend zijn om 
aan de toekomstige betalingsverplichtingen (leasetermij-
nen en verschuldigde bedragen bij eventuele uitoefening 
koopoptie) te kunnen voldoen. Het belangrijkste risico 
bestaat in een voortijdige beëindiging van de transactie 
als gevolg van het zich voordoen van bepaalde contractu-
eel vastgelegde omstandigheden (events of default, 
events of loss) waarbij Alliander de zogenaamde termina-
tion value verschuldigd is. Dit risico wordt op een 
proactieve wijze zorgvuldig bewaakt, onder meer door de 
instelling van een CBL-commissie, onder voorzitterschap 
van de CFO. Er is een duidelijk beleid geformuleerd ten 
aanzien van de cross border leases, dat actief wordt 
nageleefd. Dit beleid is erop gericht de risico’s verder te 
mitigeren.
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operationeel risico
Het operationele risico is de kans dat personen, proces-
sen of systemen ergens in tekortschieten. De beheersing 
van dit risico berust bij het lijnmanagement. Deze 
werkwijze komt overeen met ons algemene beleid.

We beperken het operationeel risico door bij alle bedrijfs-
activiteiten te streven naar operational excellence. 
Doordat we fysieke activa exploiteren, hebben we te 
maken met grote operationele risico’s. We kennen een 
lage tolerantie voor incidenteel risico als gevolg van het 
falen van operationele processen.

Met risicoworkshops houden we het risicobewustzijn 
binnen de hele organisatie op een hoog peil. De afdeling 
Risicomanagement faciliteert deze workshops, die 
plaatsvinden binnen elk bedrijfsonderdeel. De work-
shops identificeren voor elk onderdeel de belangrijkste 
risico’s en kwantificeren deze. De betrokkenheid van 
Risicomanagement waarborgt een uniforme aanpak van 
risico’s binnen de hele organisatie. Alle bedrijfsonderde-
len stellen ieder kwartaal een Quarterly Business Review 
op, waarin ze aangeven welke risico’s belangrijke gevol-
gen kunnen hebben voor de activiteiten. Elk kwartaal 
vullen ze dit overzicht aan met een risicorapport, waarin 
de resultaten van de workshops en de nadere uitwerking 
daarvan worden gemonitord. Risicomanagement beoor-
deelt deze rapporten en evalueert ze tijdens de kwartaal-
bijeenkomsten met leden van de Raad van Bestuur. De 
risicorapportages van de bedrijfsonderdelen dienen als 
basis voor het Concern Risico Rapport dat 
Risicomanagement elk kwartaal opstelt. Het Concern 
Risico Rapport geeft een overzicht van de belangrijkste 
risico’s voor de organisatie. De Risicomanagement 
Commissie (RMC) en de Raad van Bestuur beoordelen dit 
rapport, voordat het wordt gepresenteerd aan de 
Auditcommissie en de Raad van Commissarissen.

Gezondheids- en veiligheidsrisico’s
Door de aard van onze activiteiten hebben we te maken 
met veiligheids- en milieurisico’s. Risico’s met betrek-

king tot gezondheid, veiligheid en milieu (HSE) houden 
we beheersbaar, doordat we regelmatig de naleving van 
relevante wet- en regelgeving toetsen. Ook toetsen we 
regelmatig de naleving van ons interne HSE-
controlesysteem, dat onze interne procedures en beleid 
op dit gebied omvat. Met trainingen en opleidingen 
versterken we continu het bewustzijn, de houding en het 
gedrag van het management en de medewerkers ten 
aanzien van het HSE-beleid.

Leveringszekerheid (assetsgerelateerde risico’s)
Belangrijke pijlers in onze strategie zijn de betrouwbaar-
heid en kwaliteit van het netwerk, waardoor we onze 
klanten een zo groot mogelijke leveringszekerheid 
kunnen bieden. De core business van Liander is het 
beheren en onderhouden van het distributienetwerk, 
inherent hieraan zijn assetgerelateerde risico’s. Met de 
door Liander ontwikkelde risicogebaseerde methodiek 
voor assetmanagement, stelt Liander jaarlijks een 
onderhouds- en investeringsprogramma op. Dit zorgt 
voor een optimale risicobeheersing met de beschikbare 
middelen. Sinds 2008 is de risicogebaseerde assetma-
nagement-methodiek van Liander PAS-55 gecertificeerd. 
Bij een opvolgingsbezoek heeft de certificerende instel-
ling KIWA eind 2009 geconstateerd dat Liander nog 
steeds aan de eisen van PAS-55 voldoet. Voor komend 
jaar is er een project gestart, waarmee de doelstelling is 
Liander eind 2010 minimaal NTA 8120 compliant te 
willen hebben en, indien mogelijk, gecertificeerd.
In december 2009 hebben we de Kwaliteits- en 
Capaciteitsdocumenten Elektriciteit en Gas (KCD’s) 
verstuurd aan onze toezichthouders. In deze KCD’s geeft 
Liander inzicht in de meest relevante risico’s die het voor 
de komende periode in het netwerk ziet. Ook geven we 
erin aan welke maatregelen we treffen in de periode 
2010-2016 om de capaciteit en kwaliteit van de elektrici-
teits- en gasnetten te waarborgen. 

Doordat we de afdeling Risicomanagement en het Risico 
Management Raamwerk hebben ingericht, zijn er kaders 
ontstaan voor risicomanagement. Het afgelopen jaar 
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hebben we de risicogebaseerde assetmanagement-
methodiek gekoppeld aan dit raamwerk, zodat deze 
binnen de gestelde kaders functioneert. Daarnaast 
hebben we de Liander risicomatrix aangepast, zodat deze 
past binnen de gehanteerde methodiek van Alliander.

Risico’s met betrekking tot assets
We investeren continu in de kwaliteit van de netwerken. 
Het is echter mogelijk dat we door eigen schuld, natuur-
geweld of force majeure − waaronder (moedwillig) 
toedoen van derden − worden geconfronteerd met 
grootschalige uitval van langere duur en door derden 
aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. 
Dergelijke claims kunnen invloed hebben op onze 
toekomstige resultaten. Lopende beheersmaatregelen 
zijn onderdeel van het Business Continuity Management 
(BCM).

Risico’s met betrekking tot ICT-assets
Zoals elk energiebedrijf zijn we in toenemende mate 
afhankelijk van geavanceerde ICT-systemen. ICT-
systemen spelen in bijna alle aspecten van onze bedrijfs-
voering een sleutelrol. Hierdoor kunnen ICT-storingen 
een significante invloed hebben op de bedrijfsvoering. 
Omdat we zo afhankelijk zijn van systemen, besteden we 
veel aandacht aan statusbewaking, aan de beschikbaar-
heid van backup-voorzieningen en aan eventuele noodza-
kelijke investeringen om de systemen te vervangen.

RISICo MANAGeMeNT RAAMWeRk

Met het Risico Management Raamwerk worden de 
risico’s bewaakt die gevolgen kunnen hebben voor onze 
organisatie. Dit raamwerk is gebaseerd op een verzame-
ling best practices, procedures en interne controlesyste-
men. Het functioneren van het interne risicobeheersings- 
en controlesysteem wordt besproken in het hoofdstuk 
Corporate Governance in de paragraaf ‘Het interne 
risicobeheersings- en controlesysteem’ op pagina 82.

Bewaking Risico Management Raamwerk
De Raad van Bestuur bewaakt en de Raad van 
Commissarissen houdt toezicht op het Risico 
Management Raamwerk en toetsen dit regelmatig aan de 
best practices en ontwikkelingen bij onze belangrijkste 
stakeholders. Met dit raamwerk willen we een goed 
inzicht verschaffen in de risico’s en hun potentiële 
gevolgen. Daarnaast helpt het ons om deze informatie op 
transparante wijze te presenteren aan het senior ma-
nagement. Dit draagt eraan bij dat onze besluitvorming 
plaatsvindt op basis van een zo goed mogelijke inschat-
ting van de verhouding tussen risico en rendement. Ook 
maakt het een effectieve risicobeheersing mogelijk.
Alliander heeft daarnaast een RMC. De RMC bestaat uit 
een aantal deskundigen op het gebied van risicomanage-
ment en uit bedrijfstechnische specialisten. De RMC 
adviseert de Raad van Bestuur over risicogerelateerde 
onderwerpen en het Alliander risicoprofiel. De Raad van 
Bestuur beoordeelt alleen die risico’s die eerst door de 
RMC zijn beoordeeld.

De bedrijfsonderdelen bewaken de risico’s en onze 
afdeling Risicomanagement ondersteunt de bedrijfson-
derdelen bij het signaleren, kwantificeren, limiteren, 
bewaken en melden van risico’s. 

Drie verdedigingslinies
Binnen ons raamwerk voor risicomanagement onder-
scheiden we verschillende verdedigingslinies. Daarmee 
willen we een sterke cultuur van risicobewustzijn binnen 
onze organisatie bevorderen. De lijnmanagers vormen de 
eerste verdedigingslinie. Zij zijn in de eerste plaats 
verantwoordelijk voor het managen van risico’s binnen 
de reguliere bedrijfsvoering. Dagelijks voeren ze werk-
zaamheden uit waarmee ze risico’s beheersen en/of 
accepteren.
De tweede verdedigingslinie bestaat uit onze stafafdelin-
gen. Zij dragen zorg voor de implementatie van specifieke 
maatregelen en waarborgen de uniformiteit en consisten-
tie hiervan binnen de organisatie. 
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De afdeling Internal Audit vormt de derde en laatste 
verdedigingslinie. Deze afdeling is geen onderdeel van 
het primaire proces en kan daardoor het risicomanage-
ment onafhankelijk beoordelen. Buiten onze organisatie 
kunnen de externe accountant en toezichthouder ook een 
signaleringsfunctie vervullen.

Componenten
Belangrijke componenten van het Alliander Risico 
Management Raamwerk zijn:

De Alliander Governance Manual, die reglementen,  -
richtlijnen en procedures omvat die relevant zijn in de 
relatie van Alliander N.V. met Alliander-
groepsmaatschappijen, bedrijfsonderdelen en mede-
werkers. Dit omvat onder meer de Alliander 
Gedragscode en de Klokkenluidersregeling, die breed 
toegankelijk zijn via Alliander.com. Verder omvat de 
Alliander Governance Manual de (IFRS) accounting 
manual en de finance manual.
De organisatie-inrichting, waarbij de lijn integraal  -
verantwoordelijk is voor de risicobeheersing met in 
aanvulling daarop de afdeling Risicomanagement. De 
afdeling Risicomanagement is verantwoordelijk voor 
de concernbrede ondersteuning van de organisatie op 
het terrein van de risicobeheersing. Zo onderhoudt de 
afdeling het Risico Management Raamwerk (COSO/
ERM), faciliteert ze risicoworkshops en consolideert ze 
gerapporteerde risico’s voor de Raad van Bestuur.
De RMC die de Raad van Bestuur adviseert over de  -
risicobereidheid van de organisatie en die, uitgaande 
van de ondernemingsdoelstellingen, de implementatie 
en naleving van het risicomanagement beleid bewaakt.
De opzet van een dedicated compliance-functie inzake  -
de compliance met wet- en regelgeving.
De Transaction Review Committee, die aanvragen voor  -
investeringen en desinvesteringen, grote operationele 
projecten en verkoop- en inkoopcontracten beoordeelt 
en hierover adviseert aan de Raad van Bestuur.
Het Business Control Raamwerk, waarin de belangrijk- -
ste beheersmaatregelen (key controls) zijn opgenomen.
De business planning & control-cyclus waarbinnen  -

jaarlijks een meerjarig businessplan wordt opgesteld, 
besproken en vastgesteld per bedrijfsonderdeel en voor 
de onderneming in haar geheel. In aansluiting daarop 
vinden de bespreking en vaststelling van de jaardoel-
stellingen en -budgetten van de bedrijfsonderdelen en 
van de onderneming in haar geheel plaats.
Het periodiek testen en beoordelen van en vervolgens  -
rapporteren over het stelsel van de belangrijkste 
beheersmaatregelen. 
De certificeringen binnen diverse bedrijfsonderdelen op  -
het gebied van onder meer kwaliteit (ISO-9000), milieu 
(ISO-14000) en veiligheid (VCA).
De periodieke rapportages over de financiële en operati- -
onele performance van de bedrijfsonderdelen, mede 
gebaseerd op het stelsel van Key Performance 
Indicators (KPI’s).
De maandelijkse business reviews door de Raad van  -
Bestuur met de directies van Alliander-
bedrijfsonderdelen, mede op basis van de maandelijkse 
rapportages.
De op COSO gebaseerde self-assessments ten aanzien  -
van risicobeheersing en interne controle door de 
Alliander-bedrijfsonderdelen (Business Control 
Framework (BCF)).
De bevestiging van verantwoordelijk management op  -
bedrijfs- en bedrijfsonderdeel van de betrouwbaarheid 
van de financiële rapportage in de vorm van Letters of 
Representation (LoR).
De Statements on Business Control van de bedrijfson- -
derdelen, die de Raad van Bestuur jaarlijks met het 
verantwoordelijke management bespreekt.
De audits die de afdeling Internal Audit uitvoert  -
conform het door de Raad van Bestuur vastgestelde en 
met de Auditcommissie afgestemde jaarplan. De 
rapportages en bevindingen hiervan worden besproken 
met de Raad van Bestuur en de Auditcommissie.
Opvolging van de bevindingen van interne en externe  -
audits, waarover bedrijfsonderdelen elk kwartaal 
rapporteren aan de Raad van Bestuur.
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Doorontwikkeling Alliander Risico Management 
Raamwerk
Het Alliander Risico Management Raamwerk wordt 
regelmatig geëvalueerd en continu verder ontwikkeld. 
Belangrijke aspecten in de doorontwikkeling van het 
Alliander Risico Management Raamwerk zijn in 2009 
geweest:

De verdere ontwikkeling van het risicobeleid en de  -
risicorapportages, onder andere op het terrein van 
beleggingen, liquiditeit en kredietbewaking. 
Het verder inrichten van het testen van de key controls  -
in het BCF.
De opzet van een Tax Control Framework (TCF) inzake  -
Fiscale Zaken en Subsidies.
Het verder formaliseren en inbedden van de complian- -
ce-functie binnen Alliander. 
Het harmoniseren van het Risico Management  -
Raamwerk. Na de organisatorische splitsing van het 
bedrijf in een netwerkbedrijf en een productie- en 
leveringsbedrijf zijn de belangrijkste componenten van 
het Risico Management Raamwerk bij Alliander 
ingericht. 

Tot slot
Als Raad van Bestuur zijn we verantwoordelijk voor de 
opzet en werking van ons interne risicobeheersings- en 
controlesysteem. Wij hebben de opzet en werking van het 
Alliander Risico Management Raamwerk gedurende 
2009 geëvalueerd mede op basis van de business control-
informatie, de Internal Audit-rapportages en de manage-
ment letter van de externe accountant. 

Het Risico Management Raamwerk zal geen absolute 
zekerheid kunnen geven voor het realiseren van de 
ondernemingsdoelstellingen, noch zal dit een absolute 
garantie kunnen geven dat materiële fouten, verliezen, 
fraude of overtreding van wet- en regelgeving niet zullen 
voorkomen in de processen en/of de financiële 
verslaggeving. 

Met inachtneming van het bovenstaande is de Raad van 
Bestuur van mening dat het interne risicobeheersings- en 
controlesysteem van Alliander ten aanzien van beheer-
singsdoelstellingen op het gebied van financiële verslag-
geving in het verslagjaar naar behoren heeft gewerkt en 
een redelijke mate van zekerheid geeft dat de financiële 
verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang 
bevat. 
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Investeringen
Wij verwachten de komende jaren voor circa € 300 à 
€ 400 miljoen jaarlijks te investeren in bestaande en 
nieuwe projecten. Een van de grotere investeringen in dit 
kader is de uitrol van slimme meters. Voorts zullen de 
investeringen plaatsvinden in ons netwerk, teneinde de 
huidige kwaliteit op peil te houden. Onderwerpen als 
elektrische oplaadpunten, decentrale opwek en invoeding 
op het decentrale net zijn van invloed bij het vaststellen 
van het niveau van onze meerjareninvesteringen. 
Ontwikkelingen op het gebied van sectorordening en 
consolidatie zoals ook aanbevolen in het rapport van de 
commissie Kist, kunnen in meer of mindere mate van 
invloed zijn op toekomstige omvang van investeringen 
voor Alliander. De mate waarin en de manier waarop 
bijvoorbeeld mogelijke scenario’s van ruilverkaveling 
zouden kunnen worden uitgevoerd, speelt hierbij een 
belangrijke rol.

Financiering
Wij verwachten dat de komende tijd een beroep wordt 
gedaan op de aanwezige kasmiddelen om onder meer de 
acquisitie van Endinet te financieren en investeringspro-
gramma’s uit te voeren. Het financiële beleid voorziet 
erin een solide A-rating profiel te handhaven. Dit is mede 
van belang om strategisch te kunnen opereren en te allen 
tijde goede toegang te hebben tot de kapitaalmarkt met 
een breed pallet aan financieringsinstrumenten. Bij 
toekomstige (her)financieringen wordt hier rekening mee 
gehouden. In dit kader spelen ook eventuele renteschom-
melingen een rol al naar gelang de ontwikkelingen op de 
markt. Door middel van rentemanagement wordt beoogd 
een zo optimaal rendement te behalen.

Personeelsbezetting
Wij verwachten in 2010 geen significante wijzigingen in de 
personeelsbezetting. De splitsing is in 2009 operationeel en 
feitelijk uitgevoerd en heeft niet geleid tot een verlies aan 
arbeidsplaatsen. Alliander is overigens een campagne 
gestart voor het aantrekken van monteurs. De verwachting 
is dat in de komende jaren hieraan een tekort zal ontstaan.

De samenleving verandert, onze klanten 
veranderen mee
Onze samenleving is meer en meer gericht op verduurza-
ming, gesteund door snelle technologische ontwikkelin-
gen. Hierdoor veranderen onze klantbehoeften ook. Zo 
zien steeds meer klanten kansen en mogelijkheden in 
moderne communicatietechnologie, nieuwe vormen van 
energievoorziening, duurzame decentrale opwek en 
teruglevering van energie. Dit vraagt van Alliander een 
ander klantperspectief. De beschikbaarheid van informa-
tie, het geven van advies, innovatieve oplossingen voor 
energiemanagement, een flexibele infrastructuur en 
adequate dienstverlening zullen een steeds belangrijker 
deel van ons productportfolio gaan bestrijken. Zo blijven 
wij in staat aan de behoeften van onze klanten nu, maar 
ook in de toekomst naar tevredenheid te beantwoorden. 
Ontwikkelingen waar Alliander, in haar rol als facilitator 
van een duurzame samenleving, graag het voortouw in 
neemt.

onderzoek en ontwikkeling
Als onderdeel van onze dagelijkse bedrijfsvoering en om 
onze processen en service aan klanten te verbeteren, 
voeren wij onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten uit. 
In 2010 zullen de belangrijkste punten op dit gebied 
worden gevormd door:

ontwikkeling slimme meters; -
smart grids; -
energietransitie; -
intelligent netbeheer; -
decentrale opwek. -

economische ontwikkelingen
Het is niet bekend welke invloed de economische ontwik-
keling in 2010 heeft op de activiteiten van Liander. 
Verwacht wordt dat de in 2009 ingezette daling van het 
aantal aansluitingen in nieuwe woningen het komende 
jaar niet direct zal worden hersteld. Met name is dit het 
gevolg van vertraging in nieuwbouwprojecten. Overigens 
heeft Liander aangegeven de daling van deze werkzaam-
heden te compenseren met een toename van 

8. vooruitzichten
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vervangings activiteiten op het gebied van haar 
netwerken.

Sectorordening
In 2009 zijn de eerste stappen gezet op het gebied van de 
consolidatie van de netwerksector. Bij de overheid is een 
discussie gaande over hoe de sector van de netbeheerders 
ingericht moet worden en hoeveel netbeheerders in 
Nederland optimaal is.
Samen met de grotere netbeheerders is in kaart gebracht 
hoe de ‘ruilverkaveling’ vorm kan krijgen. Ook is in het 
kader van Netbeheer Nederland afgesproken op belang-
rijke dossiers met alle netbeheerders nauwer te gaan 
samenwerken. Alliander heeft met de aangekondigde 
acquisitie van Endinet BV een concrete stap gezet in groei 
en consolidatie. Het marktaandeel van Alliander groeit 
hierdoor van 34% tot 38%.
Alliander verwacht in de komende jaren een verdere 
clustering van netbeheerders in Nederland. 

Regulering
In februari 2010 concludeert de Energiekamer in haar 
visiedocument dat de huidige methode van maatstaf-
regulering in hoofdlijnen voldoet. De Energiekamer 
verwoordt in haar visie onder meer een aanscherping van 
de kwaliteitsregulering, het doorvertalen van de sterke 
groei van decentrale opwekking en het nader onderzoe-
ken of er meer ruimte moet komen voor uitzonderlijke 
investeringen, bijvoorbeeld in het kader van energie-
transitie. Enkele elementen hiervan heeft de 
Energiekamer opgenomen in de ontwerp-methodebeslui-
ten voor de reguleringsperiode, die in 2011 zal 
aanvangen.
De definitieve methodebesluiten vormen voor ons de 
basis voor de calculatie van efficiëntie-kortingen (x-facto-
ren) en kwaliteitsfactoren (q-factoren). 

Ook Economische Zaken werkt op dit moment aan de 
opstelling van een visie op het toekomstige regulerings-
kader. Belangrijke vraagstukken hierin zijn het investe-
ringsklimaat in het licht van de energietransitie, een 

mogelijke introductie van transporttarieven voor invoe-
ders op zowel transport- als distributienetten en de 
borging van de kwaliteit van de energienetten op de lange 
termijn. Eventuele hieruit volgende wetswijzigingen 
zullen naar verwachting pas eerste consequenties hebben 
in de reguleringsperioden vanaf 2014.

Verder zijn er lopende wetsvoorstellen die bij inwerking-
treding invloed hebben op de reguleringsomgeving. Zo 
wordt in het wetsvoorstel ‘Voorrang duurzaam’ onder 
meer geregeld dat duurzame opwekking voorrang krijgt 
in het geval van congestie in de netten en het sluiten van 
de vrije markt voor aansluitingen gas kleinverbruik.
Onzeker is of de wetvoorstellen ‘Energiebesparing’ en 
‘Marktmodel’ in 2010 zullen worden behandeld. 
Belangrijke elementen in deze wetsvoorstellen zijn het 
volgen van Europese richtlijnen in het kader van energie-
besparing, het sluiten van de metermarkt en de introduc-
tie van slimme meters voor kleinverbruikers en de 
introductie van het leveranciersmodel. 

In maart 2010 is duidelijk geworden dat het wetsvoorstel 
‘Vrijstelling precariobelasting’ niet zal worden ingediend 
bij de Tweede Kamer. De verwachting is dat zonder een 
duidelijk wetgevend kader meer gemeentelijke en 
provinciale overheden precariobelastingen zullen gaan 
heffen. Dit krijgt vervolgens een doorvertaling in de 
transporttarieven.

een open samenwerking
Het belang van een veilige, duurzame en betrouwbare 
energievoorziening wordt door al onze stakeholders 
gedeeld. Hiermee ontstaat een gezamenlijk belang, waar 
we graag met anderen over in gesprek gaan en gezamen-
lijk hard aan werken.
Zo ervaren wij de samenwerking met onze aandeelhou-
ders als prettig, constructief en productief. Wij zetten die 
samenwerking van harte voort. Hetzelfde geldt voor 
andere stakeholders als het ministerie van Economische 
Zaken, de Energiekamer en de Staatstoezicht op de 
Mijnen. Wij ervaren ook bij hen een wil tot meer samen-
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werking en afstemming. We zullen ons inspannen  
de relatie verder te versterken, kennis te delen en trans-
parantie te vergroten. Onze visie is dat wij met respect 
voor ieders verantwoordelijkheid en soms in ogenschijn-
lijke tegenstrijdigheid van belangen toch steeds tot een 
gezamenlijke oplossing kunnen komen. Daar zullen ook 
onze klanten uiteindelijk van profiteren.
Tot slot, we zien dat veel gemeenten hard werken aan de 
verduurzaming van de lokale energiehuishouding. Wij 
zoeken actief de samenwerking met die gemeenten.

Resultaten
De Raad van Bestuur heeft, in overleg met de Raad van 
Commissarissen, als beleid geformuleerd geen uitspra-
ken te doen omtrent de verwachte toekomstige 
resultaten. 

Kortom, 2010 zal wederom een uitdagend jaar zijn. De 
maatregelen uit het verleden ten aanzien van transport-
faciliteiten, het economisch en duurzaamheidsvlak en de 
betrokkenheid van medewerkers en management werpen 
hun vruchten af. De Raad van Bestuur heeft het volste 
vertrouwen dat Alliander ook in 2010 een positieve 
bijdrage kan leveren aan het creëren van waarde voor 
aandeelhouders, klanten, medewerkers en de 
maatschappij.

Arnhem, 7 april 2010

Raad van Bestuur
Peter Molengraaf, voorzitter
Mark van Lieshout





III
transparantie
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De Nederlandse Corporate Governance Code (hierna 
Code) bevat regels voor goed ondernemingsbestuur. 
Hoewel de Code in principe alleen geldt voor 
Nederlandse beursvennootschappen, past Alliander de 
Code  voor zover van toepassing en relevant – op 
vrijwillige basis toe. De Code is in 2003 vastgesteld door 
de Commissie Tabaksblat en in december 2008 geactua
liseerd door de Commissie Frijns. De geactualiseerde 
Code is op 1 januari 2009 in werking getreden. 

Alliander en de Code
Hoewel Alliander geen beursnotering voor aandelen 
heeft, onderschrijven we de regels voor goed onderne-
mingsbestuur in de Code en conformeren we ons daar 
zoveel mogelijk aan. Als groot netwerkbedrijf erkennen 
we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Daarnaast hebben we transparantie hoog in het vaandel 
staan. 
 
Naleving en handhaving
Voor de corporate governance-structuur van Alliander en 
de naleving van de Code is de Raad van Bestuur samen 
met de Raad van Commissarissen verantwoordelijk. Zij 
leggen hierover verantwoording af aan de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders en voorzien eventuele 
afwijkingen van de relevante bepalingen van een correcte 
motivering. We bespreken dit hoofdstuk van het jaarver-
slag tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering met 
de aandeelhouders, als apart punt op de agenda.  

Afwijkingen van de Code
Niet alle best practice-bepalingen zijn op Alliander van 
toepassing gezien onze vennootschapsrechtelijke status. 
Alliander is een niet-beursgenoteerde Nederlandse 
naamloze vennootschap met publieke (lagere) overheden 
als directe of indirecte aandeelhouders, die is onderwor-
pen aan de structuurregeling, zoals opgenomen in het 

Burgerlijk Wetboek. Zo heeft Alliander het zogenaamde 
‘two-tier’ model, waarbij de Raad van Bestuur en Raad 
van Commissarissen twee aparte organen vormen. 
Daarnaast stellen we in onze statuten kwaliteitseisen 
voor het aandeelhouderschap en bieden de statuten geen 
mogelijkheid tot specifieke beschermingsmaatregelen 
tegen een overname van zeggenschap over Alliander. Ook 
is uitgifte van certificaten niet toegestaan en kent 
Alliander geen financieringspreferente aandelen.  

Niet van toepassing
Op grond van het bovenstaande zijn de volgende best 
practice-bepalingen niet van toepassing. Hierover 
rapporteren we dan ook niet in ons jaarverslag.
II.2.4 tot en met II.2.7: toekennen van aandelen of rechten 
op aandelen als bezoldigingscomponent voor leden van 
de Raad van Bestuur;
II.2.13: informatie in Remuneratierapport over toegeken-
de aandelen, opties en/of andere op aandelen gebaseerde 
bezoldigingscomponenten voor de leden van de Raad van 
Bestuur;
III.7.1: aandelen of rechten op aandelen als bezoldigings-
component voor de leden van de Raad van 
Commissarissen;
III.7.2: het eventuele aandelenbezit van een commissaris 
in de vennootschap waarvan hij commissaris is, is ter 
belegging op lange termijn;
III.8.1 tot en met III.8.4: one-tier bestuursstructuur;
IV.1.1: quorumeisen bij besluiten tot het ontnemen van 
bindend karakter aan voordrachten bij niet-
structuurvennootschappen;
IV.1.2: stemrecht op financieringspreferente aandelen;
IV.1.7: registratiedatum voor de uitoefening van stem- en 
vergaderrechten; 
IV.2.1 tot en met IV.2.8: certificering van aandelen;
IV.3.1 tot en met IV.3.4: omgang met analisten en open-
baarmaking van informatie aan analisten, financiële pers 

9. corporate governance

TRANSPARANTIe eN MAATSCHAPPeLIJke  
VeRANTWooRDeLIJkHeID
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en institutionele beleggers;
IV.3.11: overzicht beschermingsmaatregelen in 
jaarverslag;
IV.4.1 tot en met IV.4.3: institutionele beleggers.

Hieronder motiveert Alliander waarom en in hoeverre zij 
afwijkt van de in de Code opgenomen best practice-bepa-
lingen (het ‘pas toe of leg uit’-principe).

Code Afwijking en motivering

II. Bestuur

Best practice-bepaling ii.1.1: een bestuurder wordt benoemd voor een 

periode van vier jaar. herbenoeming kan telkens voor een periode van 

maximaal vier jaar plaatsvinden. 

Bij de benoeming van de heer Molengraaf tot voorzitter van de raad 

van Bestuur van alliander N.v. per 30 juni 2009 is het bestaande 

arbeidscontract met de heer Molengraaf voortgezet. de heer 

Molengraaf heeft een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. 

III. Raad van Commissarissen 

Best practice-bepaling iii.1.7: de raad van commissarissen bespreekt 

ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur zijn 

eigen functioneren, het functioneren van afzonderlijke commissies 

van de raad en dat van de individuele commissarissen, en de 

conclusies die hieraan moeten worden verbonden. tevens wordt het 

gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de raad van 

commissarissen besproken. de raad van commissarissen bepreekt 

voorts eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur zowel 

het functioneren van het bestuur als college als dat van de individuele 

bestuurders, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. 

het verslag van de raad van commissarissen vermeldt op welke 

wijze de evaluatie van de raad van commissarissen, de afzonderlijke 

commissies en de individuele commissarissen heeft plaatsgevonden. 

Bij de samenstelling van de raad van commissarissen is rekening 

gehouden met het gewenste profiel. door de wijziging van 

de samenstelling van de raad van Bestuur en de raad van 

commissarissen per de datum van effectuering van de splitsing 

(30 juni 2009), hebben bedoelde evaluaties dit verslagjaar niet 

plaatsgevonden.

Principe iii.5: indien de raad van commissarissen meer dan vier 

leden omvat, stelt de raad van commissarissen uit zijn midden een 

auditcommissie, een remuneratiecommissie en een selectie- en 

Benoemingscommissie in. 

Bij alliander is een auditcommissie ingesteld en zijn de 

taken van de remuneratiecommissie en de selectie- en 

Benoemingscommissie samengevoegd in die van een gecombineerde 

selectie-, Benoemings- en remuneratiecommissie, aangezien deze 

nauw verwant zijn.

Best practice-bepaling iii.5.9: de auditcommissie overlegt zo vaak 

als zij dit noodzakelijk acht, doch tenminste éénmaal per jaar buiten 

aanwezigheid van het bestuur met de externe accountant.

de samenstelling van de raad van commissarissen is per 30 juni 2009 

gewijzigd. dit heeft erin geresulteerd dat de raad van commissarissen 

op 22 september 2009 de nieuwe leden van de auditcommisse heeft 

benoemd. de auditcommissie vergaderde in 2009 driemaal: tweemaal 

betrof het regulier geplande vergaderingen en eenmaal is een extra 

vergadering ingelast. het jaarlijks overleg van de auditcommissie met 

de externe accountant (buiten de aanwezigheid van het bestuur) heeft 

op 30 maart 2010 plaatsgevonden. 
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Code Afwijking en motivering

Best practice-bepaling iii.6.5: de vennootschap stelt tevens regels 

op voor het bezit van en transacties in effecten door bestuurders 

en commissarissen anders dan die uitgegeven door de ‘eigen’ 

vennootschap.

alliander volgt deze bepaling, met dien verstande dat er geen apart 

reglement is opgesteld. de regels voor het bezit van en transacties 

in effecten door bestuurders en commissarissen zijn - uit praktische 

overwegingen – geïntegreerd in het reglement van de raad van 

Bestuur en het reglement van de raad van commissarissen. 

Best practice-bepaling iii.6.6: een gedelegeerd commissaris is een 

commissaris met een bijzondere taak. de delegatie kan niet verder 

gaan dan de taken die de raad van commissarissen zelf heeft en 

omvat niet het besturen van de vennootschap. zij strekt tot intensiever 

toezicht en advies en meer geregeld overleg met het bestuur. het 

gedelegeerd commissariaat is slechts van tijdelijke aard. de delegatie 

kan niet de taak en bevoegdheid van de raad van commissarissen 

wegnemen. de gedelegeerd commissaris blijft lid van de raad van 

commissarissen.

de raad van commissarissen kent in beginsel geen gedelegeerd 

commissaris. echter, de raad van commissarissen kan op grond 

van bijzondere omstandigheden besluiten om een gedelegeerd 

commissaris aan te wijzen. in dat geval wordt best practice-bepaling 

iii.6.6 van de code onverkort toegepast.

IV. De (Algemene Vergadering van) Aandeelhouders

Principe iv.1: de vennootschap stelt, voor zover het in haar 

mogelijkheid ligt, aandeelhouders in de gelegenheid op afstand te 

stemmen en om met alle (andere) aandeelhouders te communiceren. 

omdat de opkomst op de algemene vergadering van aandeelhouders 

groot is, is hier geen behoefte aan. ook stuurt alliander 

volmachtformulieren mee met de oproep van de vergadering. 

Best practice-bepalingen iv.3.1 tot en met iv.3.4: Webcasting, 

analistenbijeenkomsten, presentaties en persconferenties voor alle 

aandeelhouders 

hoewel alliander geen beursgenoteerde onderneming is, 

organiseren we bijeenkomsten met rating agencies, bond investors 

en aandeelhouders na publicatie van de halfjaar- en jaarcijfers. 

ook organiseert alliander een persconferentie na publicatie van de 

jaarcijfers. deze wordt vooraf via de website aangekondigd. 

alliander onderschrijft het principe van gelijktijdige 

informatieverstrekking aan alle aandeelhouders, maar het is te 

kostbaar om alle aandeelhouders de gelegenheid te geven de in 

de code aangeduide bijeenkomsten en presentaties gelijktijdig te 

volgen. alliander zorgt er voor dat na afloop de presentaties van de 

desbetreffende bijeenkomsten op haar website worden geplaatst. 

Best practice-bepaling iv.3.13: de vennootschap formuleert een beleid 

op hoofdlijnen inzake bilaterale contacten met aandeelhouders en 

publiceert dit beleid op haar website. 

een beleid op hoofdlijnen voor bilaterale contacten met 

aandeelhouders wordt in de loop van 2010 opgesteld en gepubliceerd 

op de website.
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Corporate Governance-structuur
Alliander heeft het zogenaamde ‘two-tier’-model, waarbij 
de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen twee 
aparte organen vormen. 

Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur is belast met het besturen van 
Alliander, wat onder meer inhoudt dat de Raad van 
Bestuur verantwoordelijk is voor het realiseren van de 
doelstellingen van Alliander, de strategie met het bijbe-
horende risicoprofiel, de resultatenontwikkeling en de 
voor Alliander relevante maatschappelijke aspecten van 
ondernemen. Ook is de Raad van Bestuur verantwoorde-
lijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelge-
ving, het beheersen van de risico’s verbonden aan de 
ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van 
Alliander. Bepaalde besluiten van de Raad van Bestuur 
zijn krachtens de wet en/of de statuten onderworpen aan 
de goedkeuring van de Raad van Commissarissen en de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 
 
De Raad van Bestuur legt als collectief verantwoording af 
over zijn taakuitoefening aan de Raad van 
Commissarissen en aan de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders. Bij de vervulling van zijn taken handelt 
de Raad van Bestuur in het belang van Alliander en de 
met haar verbonden ondernemingen, daarbij rekening 
houdend met de belangen van alle betrokkenen. De Raad 
van Bestuur handelt volgens een eigen reglement. Hierin 
zijn onder meer de procedures met betrekking tot 
samenstelling, taken en bevoegdheden, vergaderingen en 
besluitvorming opgenomen. Het reglement is op de 
website van Alliander geplaatst. 
 
De Raad van Bestuur bestaat uit tenminste twee leden. 
Deze worden benoemd en ontslagen door de Raad van 
Commissarissen. De Raad van Commissarissen benoemt 
een van de leden van de Raad van Bestuur tot voorzitter 
en een ander lid tot Chief Financial Officer (CFO). Aan het 
einde van het verslagjaar bestond de Raad van Bestuur 
uit één lid. Op 15 december 2009 heeft Alliander de 

benoeming bekend gemaakt van een tweede lid. Dit lid is 
per 1 januari 2010 als CFO aangetreden. Voor wijzigingen 
in de samenstelling van de Raad van Bestuur tijdens het 
verslagjaar verwijzen we naar het Verslag van de Raad 
van Commissarissen in dit jaarverslag.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het 
beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang 
van zaken binnen Alliander. Verder staat de Raad van 
Commissarissen de Raad van Bestuur bij met advies.

Het toezicht van de Raad van Commissarissen op de Raad 
van Bestuur betreft onder meer de realisatie van de 
doelstellingen van Alliander, de strategie en de risico’s 
verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, de opzet en 
de werking van de interne risicobeheersings- en controle-
systemen, het financiële verslaggevingsproces, de 
naleving van wet- en regelgeving, de verhouding met de 
aandeelhouders van Alliander en de voor Alliander 
relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.  
 
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn 
taken berust bij de Raad van Commissarissen als 
collectief. De Raad van Commissarissen handelt in het 
belang van Alliander en de met haar verbonden onderne-
mingen, daarbij rekening houdend met de belangen van 
alle betrokkenen. De Raad van Commissarissen betrekt 
daarbij ook de voor Alliander relevante maatschappelijke 
aspecten van ondernemen. De Raad van Commissarissen 
handelt volgens een eigen reglement. Hierin zijn onder 
meer de regels met betrekking tot samenstelling, taken 
en bevoegdheden, vergaderingen en besluitvorming 
opgenomen.

De commissarissen worden benoemd door de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders, op voordracht van de 
Raad van Commissarissen. Voor het opmaken van deze 
voordracht hebben de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders en de Centrale Ondernemingsraad voor 
een derde van de Raad van Commissarissen een versterkt 
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recht van aanbeveling. Dit houdt in dat de Raad van 
Commissarissen de aanbevolen persoon moet voordra-
gen, tenzij de Raad van Commissarissen van mening is 
dat de aanbevolen persoon ongeschikt is om de taak van 
commissaris naar behoren te vervullen óf dat de Raad 
van Commissarissen onevenwichtig is samengesteld bij 
een dergelijke benoeming. 

Volgens de statuten van Alliander moet de Raad van 
Commissarissen uit minimaal drie en maximaal zeven 
leden bestaan. Aan het einde van het verslagjaar bestond 
de Raad van Commissarissen uit zeven leden. Voor 
wijzigingen in de samenstelling van de Raad van 
Commissarissen tijdens het verslagjaar verwijzen we 
naar het Verslag van de Raad van Commissarissen in dit 
jaarverslag.  

De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de 
Raad van Bestuur een profielschets opgesteld voor zijn 
omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard 
van Alliander, haar activiteiten en de gewenste deskun-
digheid en achtergrond van de commissarissen. Deze 
profielschets beschrijft de kwaliteiten waaraan de 
individuele commissarissen en de Raad van 
Commissarissen als geheel moeten voldoen. Bij een (her)
benoeming wordt de profielschets in acht genomen. De 
Raad van Commissarissen moet zodanig zijn samenge-
steld dat de commissarissen kritisch, en onafhankelijk 
van elkaar en van de Raad van Bestuur kunnen functio-
neren. De profielschets zal van tijd tot tijd worden 
geëvalueerd, getoetst aan maatschappelijke ontwikkelin-
gen en strategische veranderingen bij Alliander en 
zonodig worden aangepast. Elke wijziging van de profiel-
schets zal door de Raad van Commissarissen worden 
besproken in de Algemene Vergadering van Aandeel-
houders en met de Centrale Ondernemingsraad. De 
profielschets is op de website van Alliander geplaatst. 
 
Commissies van de Raad van Commissarissen 
De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden een of 
meer commissies benoemen en deze belasten met door de 

Raad van Commissarissen omschreven taken. De Raad 
van Commissarissen heeft een Auditcommissie en een 
gecombineerde Selectie-, Benoemings- en 
Remuneratiecommissie ingesteld. Elke commissie heeft 
een gedelegeerde bevoegdheid: met betrekking tot de 
gedelegeerde taken adviseert ze de Raad van 
Commissarissen en bereidt ze de besluitvorming van de 
Raad van Commissarissen voor.

Auditcommissie -  
De Auditcommissie ondersteunt de Raad van 
Commissarissen bij het houden van toezicht op de Raad 
van Bestuur ten aanzien van onder meer de werking 
van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, 
waaronder het toezicht op de naleving van relevante 
wet- en regelgeving en het toezicht op de naleving en 
werking van gedragscodes, de financiële informatiever-
schaffing door Alliander, het beoordelen en adviseren 
aan de Raad van Commissarissen inzake de jaarreke-
ning en het jaarverslag, de management letter, het 
accountantsverslag, de halfjaarcijfers en de jaarcijfers, 
het financieringsbeleid en de financiering, de risicobe-
heersing van de toepassing van informatie- en commu-
nicatietechnologie en het functioneren van de interne 
en externe accountant.
Selectie, Benoemings en Remuneratiecommissie  -
De Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie 
stelt onder meer de selectiecriteria en benoemingspro-
cedures inzake de leden van de Raad van Bestuur op, 
beoordeelt periodiek de omvang en samenstelling van 
de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur 
en doet zonodig voorstellen betreffende de profielschets 
van de Raad van Commissarissen, selecteert kandida-
ten en doet voorstellen voor (her)benoeming tot lid van 
de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen. 
Ook adviseert deze commissie de Raad van 
Commissarissen over het bezoldigingsbeleid voor leden 
van de Raad van Bestuur en de Raad van 
Commissarissen en de individuele bezoldiging van de 
leden van de Raad van Bestuur, en maakt het 
Remuneratierapport op. 
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De rol, de verantwoordelijkheden, de samenstelling en de 
werkwijze van beide commissies zijn vastgelegd in 
reglementen. Deze zijn op de website van Alliander 
geplaatst. Het Verslag van de Raad van Commissarissen 
(onderdeel van dit jaarverslag) vermeldt de samenstelling 
van de commissies, het aantal vergaderingen van de 
commissies en de belangrijkste onderwerpen die in 2009 
aan de orde zijn gekomen.

Aandeelhouders
Binnen zes maanden na afloop van een boekjaar organi-
seert Alliander een Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders. Op de agenda staan onder meer de 
bespreking van het jaarverslag, de vaststelling van de 
jaarrekening en van het dividend, de verlening van 
decharge aan de leden van de Raad van Bestuur en de 
leden van de Raad van Commissarissen, eventuele (her)
benoemingen van leden van de Raad van 
Commissarissen, de eventuele vaststelling van het 
bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur, de eventuele 
(her)benoeming van de accountant en belangrijke 
bestuursbesluiten die de goedkeuring van aandeelhou-
ders behoeven. 
 
Andere Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders 
vinden plaats zo vaak als de Raad van Commissarissen of 
de Raad van Bestuur dit nodig acht. Aandeelhouders die 
gezamenlijk minstens 10% van het geplaatste kapitaal 
vertegenwoordigen, hebben het recht om de Raad van 
Bestuur of de Raad van Commissarissen te verzoeken een 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders te beleggen, 
met opgave van de te behandelen onderwerpen. 
De agenda voor de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders wordt vastgesteld door de Raad van 
Bestuur en de Raad van Commissarissen. Eén of meer 
stemgerechtigde aandeelhouders die ten minste één 
procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, 
hebben het recht om aan de Raad van Bestuur of de Raad 
van Commissarissen te verzoeken om onderwerpen te 
plaatsen op de agenda van de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders. Een aandeelhouder kan zijn agende-

ringsrecht slechts uitoefenen nadat hij daarover overlegd 
heeft met de Raad van Bestuur.  
 
Elke aandeelhouder heeft het recht de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen om het 
woord te voeren en om zijn stemrecht uit te oefenen. Dit 
kan hij in persoon doen of via een volmacht. Op de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders geeft elk 
aandeel recht op het uitbrengen van één stem. Alle 
besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of de statuten 
een grotere meerderheid voorschrijven. Naast de leden 
van de Raad van Commissarissen en de leden van de 
Raad van Bestuur, hebben de leden van de Centrale 
Ondernemingsraad toegang tot de Algemene 
Vergaderingen van Aandeelhouders. Omtrent toelating 
van andere personen beslist de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders.

De rol van accountants 
externe accountant 
De externe accountant van Alliander, 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., is belast met 
de controle van de jaarrekening van Alliander. In lijn met 
de toepasselijke wettelijke bepalingen rapporteert de 
externe accountant over zijn controlewerkzaamheden op 
gelijke wijze aan de Raad van Bestuur en aan de Raad van 
Commissarissen. Op basis van zijn controle stelt hij 
daarbij de onderwerpen aan de orde die hij onder de 
aandacht van de Raad van Bestuur en de Raad van 
Commissarissen wil brengen. 
 
De externe accountant wordt benoemd door de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van 
Commissarissen draagt een kandidaat voor, op advies 
van zowel de Auditcommissie als de Raad van Bestuur. 
De Raad van Bestuur en de Auditcommissie brengen 
jaarlijks verslag uit aan de Raad van Commissarissen 
over de ontwikkelingen in de relatie met de externe 
accountant, in het bijzonder met betrekking tot zijn 
onafhankelijkheid. Mede op grond hiervan bepaalt de 
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Raad van Commissarissen zijn voordracht aan de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de 
externe accountant. Ten minste eens in de vier jaar wordt 
het functioneren van de externe accountant grondig 
geëvalueerd en beoordeeld door de Raad van Bestuur en 
de Auditcommissie. De belangrijkste conclusies van deze 
beoordeling worden aan de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders meegedeeld. Deze conclusies worden 
meegenomen in de beoordeling van de voordracht tot 
benoeming van de externe accountant. 

De externe accountant woont in principe de vergaderin-
gen van de Auditcommissie bij. Ook is de externe accoun-
tant aanwezig bij de vergadering van de Raad van 
Commissarissen, waarin het verslag van de externe 
accountant met betrekking tot de controle van de jaarre-
kening wordt besproken en de jaarrekening wordt 
behandeld. De externe accountant woont ten slotte de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij. Hij kan 
dan worden bevraagd over zijn controlewerkzaamheden 
en zijn verklaring met betrekking tot de jaarrekening.

Interne accountant
De interne accountant van Alliander, de afdeling Internal 
Audit, is een onafhankelijke functie. Aan het manage-
ment van Alliander, en vooral de Raad van Bestuur, 
verschaft deze afdeling aanvullende zekerheid over de 
beheersing, effectiviteit, efficiency en compliance van de 
bedrijfsvoering. Internal Audit evalueert systematisch de 
beheersings-, risicomanagement- en besturingsproces-
sen. Internal Audit neemt daarbij de procedures in acht 
zoals vastgelegd in het Charter Internal Audit. Dit is door 
de Raad van Bestuur vastgesteld en door de 
Auditcommissie beoordeeld. Auditobjecten zijn bijvoor-
beeld de betrouwbaarheid en integriteit van de informa-
tievoorziening, de effectiviteit van de besluitvorming, de 
effectiviteit en efficiency van de bedrijfsprocessen en de 
naleving van wet- en regelgeving en contractuele 
verplichtingen.

Internal Audit stelt jaarlijks een plan op na overleg met 
de voorzitter van de Raad van Bestuur en de CFO. Het 
plan is gericht op de belangrijkste bedrijfsprocessen en 
-risico’s. Het jaarplan wordt vastgesteld door de Raad van 
Bestuur en ter kennisneming aan de Auditcommissie 
aangeboden. 

Internal Audit ressorteert onder de voorzitter van de 
Raad van Bestuur. De directeur Internal Audit legt 
verantwoording af aan de Raad van Bestuur en heeft 
toegang tot de externe accountant en de voorzitter van de 
Auditcommissie. Ook woont de directeur Internal Audit 
in principe de vergaderingen van de Auditcommissie bij.

Functioneren interne risicobeheersings- en controle-
systemen en verantwoording
Conform best practice-bepalingen II.1.3 en II.1.4 van de 
Code is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het 
interne risicobeheersings- en controlesysteem van 
Alliander. Dit systeem heeft als doel het bewaken van de 
realisatie van strategische en operationele doelstellingen, 
de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving en 
het naleven van de wet- en regelgeving. Alliander han-
teert hierbij onder andere het COSO Enterprise Risico 
Management Raamwerk als referentiemodel. Het interne 
risicobeheersings- en controlesysteem van Alliander is 
verankerd in het Alliander Risico Mana gement 
Raamwerk. Dit raamwerk alsmede de belangrijkste 
componenten hiervan en de ‘in control statement’ worden 
besproken in hoofdstuk 7.

Op grond hiervan zijn we van mening dat we hiermee 
voldoen aan de best practice-bepalingen II.1.3, II.1.4 en 
II.1.5 van de Code.

Het hiervoor vermelde is tevens met de Auditcommissie 
van de Raad van Commissarissen besproken, in aanwe-
zigheid van de externe en interne accountant.
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De Raad van Commissarissen (RvC) informeert u graag 
over zijn werkzaamheden en samenstelling in 2009. 
Het jaar 2009 was een bewogen en intensief jaar met 
veel uitdagingen en veranderingen. Het was de start 
van Alliander als zelfstandig en onafhankelijk energie
netwerkbedrijf. Daarnaast ging veel aandacht uit naar 
de voorgenomen overname van netbeheerder Endinet. 
Wij bedanken alle medewerkers en de Raad van 
Bestuur voor de getoonde inzet en betrokkenheid in het 
afgelopen jaar.

Samenstelling en wijzigingen 
Per 30 juni 2009 was er sprake van een ingrijpende 
wijziging in de samenstelling van de RvC als gevolg van 
de afsplitsing van n.v. Nuon Energy van n.v. Nuon die als 
holding van het netwerkbedrijf verder ging onder de 

naam Alliander N.V. In verband hiermee zijn alle zittende 
leden van de RvC teruggetreden en is een nieuwe RvC 
samengesteld. Om de continuïteit te waarborgen zijn 
twee commissarissen teruggekeerd in de nieuwe RvC. 
Aan het begin van het boekjaar bestond de RvC uit acht 
leden, namelijk de heer W. Meijer (voorzitter), mevrouw 
J.B. Irik (plaatsvervangend voorzitter), de heer P. Bouw, de 
heer D.J. Haank, de heer A.M.C.A. Hooijmaijers, de heer 
L. Koopmans, de heer J.H. Schraven en de heer G. Ybema. 
Één positie was vacant sinds 1 november 2008 door het 
vertrek van de heer H. Zwarts. Tijdens de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders (AvA) op 23 april 2009 
zijn de heren Koopmans en Hooijmaijers afgetreden. Per 
31 december 2009 zijn de samenstelling en het rooster 
van aftreden van de RvC als volgt:

10. verslag van de raad  
van commissarissen

Naam Commissie Datum van benoeming Datum van 
herbenoeming

Afloop huidige 
zittingstermijn

e.M. d’hondt, voorzitter1 lid selectie, Benoemings- 
en remuneratiecommissie 

30 juni 2009 N.v.t. 2013

g. Ybema, plaatsvervan-
gend voorzitter1, 2

lid auditcommissie 25 april 2005 23 april 2009
30 juni 2009

2013

F.c.W. Briët voorzitter selectie, 
Benoemings- en 
remuneratiecommissie

30 juni 2009 N.v.t. 2011

Mw. J.B. irik2, 3 lid selectie, Benoemings- 
en remuneratiecommissie

8 juni 2001 27 mei 2004 
22 april 2008
30 juni 2009

2012

Mw. J.g. van der linde3 - 29 oktober 2009 N.v.t. 2013

Mw. a.P.M. van der 
veer-vergeer

lid auditcommissie 30 juni 2009 N.v.t. 2012

J.c. van Winkelen voorzitter auditcommissie 30 juni 2009 N.v.t. 2011

1 Benoemd op versterkte aanbeveling van de ava (in casu de commissie van aandeelhouders).

2 al commissaris bij n.v. Nuon (thans genaamd alliander N.v.) vóór de afsplitsing van Nuon energy.

3 Benoemd op versterkte aanbeveling van de centrale ondernemingsraad.
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Profielschets
De samenstelling van de RvC is in overeenstemming met 
de opgestelde profielschets. De leden verschillen wat 
betreft kennis en ervaring, achtergrond, geslacht en 
leeftijd. Naast een gedegen kennis van energiemanage-
ment en kennis op financieel-economisch terrein is de 
RvC als collectief goed onderlegd op juridisch en bestuur-
lijk gebied. Daarnaast is een gedegen bewustzijn van 
maatschappelijke, sociale en politieke ontwikkelingen 
aanwezig en beschikt ieder lid van de RvC over specifieke 
deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van 
zijn rol binnen de RvC. De RvC bestaat uit drie vrouwen 
en vier mannen met een gemiddelde leeftijd van 59 jaar 
(de leeftijd loopt uiteen van 50 tot 65 jaar). Persoonlijke 
informatie over de leden leest u aan het einde van dit 
hoofdstuk. 

kritisch en onafhankelijk
De RvC onderschrijft het principe dat alle leden kritisch 
en onafhankelijk dienen te kunnen handelen en be-
schouwt alle leden van de RvC als onafhankelijk, zoals de 
Corporate Governance Code voorschrijft. Geen van de 
commissarissen heeft meer dan vijf commissariaten bij 
Nederlandse beursvennootschappen, waarmee we ook 
voldoen aan deze eis in de Code. We hebben geen tegen-
strijdige belangen opgemerkt tussen de vennootschap en 
leden van de RvC. Ook zien we geen tegenstrijdige 
belangen tussen de vennootschap en natuurlijke of 
rechtspersonen die tenminste tien procent van de 
aandelen in Alliander houden. 

WeRkZAAMHeDeN RAAD VAN 
CoMMISSARISSeN
Vergaderingen Raad van Commissarissen 
De RvC heeft in 2009 volgens een vastgesteld schema 
acht keer met de Raad van Bestuur (RvB) vergaderd. 
Daarnaast is driemaal tussentijds met de RvB vergaderd. 
Geen van de leden van de RvC is frequent afwezig 
geweest. 

Vergaderingen tot 30 juni 2009
Tot aan het moment van splitsing per 30 juni 2009 is de 
RvC vijf keer op reguliere basis bijeengekomen en hebben 
twee extra vergaderingen plaatsgevonden over het 
selectie- en verkoopproces van Nuon Energy en de 
uiteindelijke transactie met Vattenfall AB.  
In de reguliere vergaderingen zijn tal van onderwerpen 
aan de orde gekomen, zoals de herstructurering van 
Nuon, acquisities, sub stan tiële investeringsvoorstellen, 
de financiële verslaggeving over 2008, de beoordeling 
door de voormalige RvB van Nuon van de opzet en 
werking van de interne risicobeheersings- en controle-
systemen, de maatschappelijke jaarverslagen van Nuon 
Energy en Alliander over 2008, de bezoldiging van de 
voormalige leden van de RvB van Nuon, de eerste kwar-
taalcijfers 2009 en de voorgenomen fusie van Liandyn 
B.V. en Enexis Lighting B.V. 
 
Vergaderingen vanaf 30 juni 2009
Na de splitsing per 30 juni 2009 heeft de RvC driemaal 
regulier vergaderd en zijn twee extra vergaderingen 
ingelast over de voorgenomen overname van Endinet B.V.  
waarbij de RvC zich onder andere heeft verdiept in de 
financiering van de overname. 
In de reguliere vergaderingen kwamen tal van onderwer-
pen aan de orde, zoals de benoeming van de voorzitter en 
de plaatsvervangend voorzitter van de RvC, de benoeming 
van de voorzitter en leden van de Auditcommissie en van 
de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie, de 
gewijzigde reglementen van de RvC, van zijn commissies 
en van de RvB, de resultaten eerste half jaar 2009, de 
stand van zaken omtrent herstructurering en opschaling 
van de netwerkbedrijven in Nederland, de rol van 
Alliander in de verduurzaming van de energievoorzie-
ning, de bevoegdheden van aandeelhouders, de resulta-
ten derde kwartaal 2009, het bedrijfsinformatieplan 
2010-2014, het jaarplan 2010, de voorgenomen overna-
me van aannemingsbedrijf Stam & Co, de voorgenomen 
overname van Endinet B.V., de afwikkeling van de 
splitsing en de benoeming van de heer Van Lieshout tot 
lid van de RvB in de functie van CFO. 

2009: een bewogen jaar 
met veel uitdagingen
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De bespreking van de jaarstukken 2008, het accountants-
verslag en de management letter vond plaats in aanwe-
zigheid van de externe accountant. Doordat de samen-
stelling van de RvC wijzigde, heeft de RvC in het versla-
 jaar het functioneren van de RvC, zijn commissies en 
individuele commissarissen en het functioneren van de 
RvB en zijn leden niet geëvalueerd.  
De voorzitter van de RvC heeft steeds de agenda van de 
vergaderingen voorbereid in overleg met de voorzitter van 
de RvB en de secretaris. Deze laatstgenoemde ziet erop 
toe dat juiste procedures worden gevolgd en wordt 
gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en 
statutaire verplichtingen. De vergaderstukken van de 
vergaderingen waren tijdig beschikbaar en van goede 
kwaliteit, waardoor zorgvuldige beraadslaging en 
besluitvorming zijn gewaarborgd. 

Introductieprogramma 
Alle commissarissen per de datum van de splitsing zijn 
benoemd hebben een introductieprogramma gevolgd. Hierin 
is onder meer aandacht besteed aan algemene financiële 
zaken en specifieke aspecten die eigen zijn aan Alliander, 
zoals de positie in de energieketen en de rol van netbeheer-
ders. Dankzij het programma konden de commissarissen 
Alliander en haar activiteiten sneller doorgronden. 

Grootaandeelhoudersoverleg 
Het Grootaandeelhoudersoverleg is een informeel overleg 
tussen de RvB en vertegenwoordigers van grootaandeel-
houders. Dit wordt naast de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders gehouden. Het Grootaandeelhouders-
overleg heeft in 2009 vijf keer plaatsgevonden en is 
bedoeld om elkaar wederzijds over ontwikkelingen te 
informeren. Het vervult een opiniërende en informeel 
afstemmende rol. Meerdere leden van de RvC woonden 
gedurende het verslagjaar één of meer bijeenkomsten van 
het Grootaandeelhoudersoverleg bij. Zo weet de RvC wat 
er leeft bij de (groot)aandeelhouders. 

Contacten met de Centrale ondernemingsraad 
Bij toerbeurt hebben één of meer leden van de RvC over -
legvergaderingen tussen de RvB en de Centrale Onderne-
mingsraad bijgewoond. De RvC heeft deze bijeenkomsten 
als constructief en informatief ervaren en gewaardeerd.

CoMMISSIeS RAAD VAN 
CoMMISSARISSeN
De RvC wordt ondersteund door twee vaste commissies. 
Voor de besluitvorming in de RvC bereiden zij bepaalde 
onderwerpen voor. Deze commissies bestaan uit leden 
van de RvC. De commissies hebben van hun vergaderin-
gen telkens verslag uitgebracht aan de RvC. 

Vergaderingen Auditcommissie 
De Auditcommissie overlegt zo vaak als zij dit nodig acht, 
doch tenminste eenmaal per jaar, buiten aanwezigheid 
van het bestuur met de externe accountant. 
 
Vergaderingen tot 30 juni 2009
Tot aan het moment van splitsing heeft de Auditcommissie 
drie keer vergaderd in aanwezigheid van de voormalige 
voorzitter van de RvB van Nuon, de CFO, de directeur 
Internal Audit, de General Counsel en de externe 
accountant.
De financiële rapportage van de jaarcijfers, het jaarver-
slag en het maatschappelijk verslag over 2008, de eerste 
kwartaalresultaten 2009 en de bijbehorende accoun-
tantsverslagen waren de belangrijkste onderwerpen die 
in deze vergaderingen aan de orde kwamen. Verdere 
onderwerpen die door de Auditcommissie werden 
behandeld waren onder andere de management letter 
2008, de opvolging van de aanbevelingen van de externe 
accountant, het enterprise risk report vierde kwartaal 
2008 en eerste kwartaal 2009, diverse rapportages van de 
afdeling Internal Audit, de consequenties van de split-
sing op de externe financiële rapportage en accountants-
controle en de IT unbundling. 
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Vergaderingen vanaf 30 juni 2009
Na de splitsing per 30 juni 2009 heeft de Auditcommissie 
twee keer regulier vergaderd en één extra vergadering 
ingelast. Deze ging over de voorgenomen acquisitie van 
Endinet. De voorzitter van de RvB, de directeur 
Financiën, Treasury en Fiscale Zaken, de directeur 
Internal Audit en de externe accountant hebben de 
reguliere vergaderingen bijgewoond. Bij de ingelaste 
vergadering was ook de directeur Business Development 
aanwezig. De externe accountant was hier niet bij aanwezig.  
De reguliere besprekingen concentreerden zich op de 
volgende onderwerpen: Audit Charter, In Control rappor-
tage eerste halfjaar 2009, de rapportage Fraude & 
Incidenten eerste halfjaar 2009, het Audit Jaarplan 2009, 
het IT-plan 2009, cross border leases, de resultaten derde 
kwartaal 2009, het jaarplan 2010, het Concern Risico 
Rapport derde kwartaal 2009, de voorgenomen acquisitie 
van Endinet, waaronder de financiering en de aanpak van 
het due diligence onderzoek, de onafhankelijkheidsver-
klaring van de externe accountant en de opdrachtbevesti-
ging aan de externe accountant voor de jaarrekeningcon-
trole 2009 en de verificatie van de maatschappelijke 
prestaties in het jaarverslag 2009. 
 
Vergaderingen Selectie-, Benoemings- en 
Remuneratiecommissie 
Vergaderingen tot 30 juni 2009
Tot aan het moment van splitsing heeft de Selectie-, 
Benoemings- en Remuneratiecommissie twee keer 
vergaderd (deels) in het bijzijn van de voormalige voorzit-
ter van de RvB van Nuon. Besproken zijn de realisatie van 
de doelstellingen van de korte- en langetermijn bonus 
voor de voormalige leden van de RvB van Nuon over 2008 
en de doelstellingen voor de variabele beloningen voor 
2009 en voor de lange termijn (2009-2011) voor de leden 
van de RvB. Daarnaast is het Remuneratierapport 2008 
opgesteld. 

Vergaderingen vanaf 30 juni 2009
Na de splitsing per 30 juni 2009 heeft de Selectie-, 
Benoeming- en Remuneratiecommissie één keer verga-

derd (deels) in het bijzijn van de voorzitter van de RvB. 
Op het gebied van remuneratie heeft de commissie onder 
meer een evaluatie van het bezoldigingsbeleid van de RvB 
afgerond. Daarnaast heeft de commissie – ten gevolge van 
de splitsing - aan de RvC wijzigingsvoorstellen voor de 
langetermijndoelstellingen 2007-2009, 2008-2010 en 
2009-2011 van de RvB gedaan. De Selectie-, Benoemings- 
en Remuneratiecommissie heeft in het boekjaar geen 
gebruik gemaakt van externe adviseurs. Op het gebied 
van selectie en benoeming is de benoeming van de heer 
Van Lieshout tot lid van de RvB voorbereid.

Wijzigingen in de Raad van Bestuur  
Als gevolg van de splitsing zijn de heren Ø. Løseth, 
voorzitter RvB en CEO van Nuon, en D.G. Vierstra, lid RvB 
en CFO van Nuon, per 30 juni 2009 teruggetreden als 
leden van de RvB.  
Per 30 juni 2009 is de heer ir. P.C. Molengraaf MBA door 
de RvC benoemd tot nieuwe voorzitter van de RvB van 
Alliander. Aan het eind van het verslagjaar is de benoe-
ming van de heer drs. M.R. van Lieshout tot lid van de 
RvB in de functie van CFO bekend gemaakt. Deze benoe-
ming is ingegaan op 1 januari 2010.  
De leden van de RvB houden geen commissariaten bij 
beursvennootschappen. De RvC heeft geen tegenstrijdige 
belangen tussen Alliander en de leden van de RvB 
opgemerkt. 

Corporate governance 
De RvC en de RvB van Alliander zijn gezamenlijk verant-
woordelijk voor de corporate-governance-structuur. Ze 
hebben de corporate-governance-structuur in het boek-
jaar 2009 getoetst aan de Code die geldt sinds 1 januari 
2009. De corporate-governance-structuur van Alliander 
en de naleving van de aangepaste code zullen in de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 mei 
2010 worden besproken met de aandeelhouders. In dit 
jaarverslag wordt een apart hoofdstuk gewijd aan 
corporate governance. De RvC onderschrijft de inhoud 
van dit hoofdstuk.
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Hoofdlijnen van het bezoldigingsbeleid  
Het bezoldigingsbeleid voor de RvB is op 24 april 2006 
door de AvA vastgesteld en nadien niet gewijzigd. Het 
bezoldigingsbeleid wordt beschreven in het hoofdstuk 
Remuneratierapport. Het bezoldigingsbeleid is er op 
gericht om Alliander in staat te stellen gekwalificeerde en 
deskundige bestuurders aan te trekken, te motiveren en 
te behouden om daarmee de strategische doelstellingen 
van Alliander te bereiken. Het totale beloningspakket van 
de leden van de RvB bestaat uit een vast brutojaarsalaris, 
een kortetermijn en langetermijn variabel salaris, een 
pensioenregeling en overige beloningselementen. 

Jaarrekening en dividendvoorstel 
De jaarrekening is gecontroleerd door 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en van een 
goedkeurende verklaring voorzien. Deze kunt u terugvin-
den op pagina 170 van dit verslag.  
 
De Auditcommissie heeft de jaarrekening uitvoerig 
besproken met de RvB en de externe accountant. 
Vervolgens zijn de jaarrekening en de bevindingen van de 
externe accountant besproken tijdens een vergadering 
van de RvC en de RvB in het bijzijn van de externe 
accountant. De RvC vindt dat de jaarrekening en het 
verslag van de RvB een goede basis vormen voor de 
verantwoording die de RvB aflegt voor het gevoerde 

bestuur en voor de verantwoording die de RvC aflegt voor 
het toezicht dat hij op het gevoerde bestuur heeft gehou-
den. Conform de in artikel 2:101 lid 2 Burgerlijk Wetboek 
opgenomen verplichting hebben de leden van de RvC de 
jaarrekening ondertekend. 

De RvC stelt de jaarlijkse AvA voor om de jaarrekening 
over 2009, waarin opgenomen het voorstel tot winstbe-
stemming, vast te stellen alsmede het dividendvoorstel 
2009, ten bedrage van € 54 miljoen, vast te stellen.
Daarnaast stelt de RvC voor om decharge te verlenen aan 
de leden van de RvB voor de uitoefening van hun taak 
gedurende het boekjaar 2009 en aan de leden van de RvC 
voor de uitoefening van hun toezichthoudende taak 
gedurende het boekjaar 2009.

Arnhem, 7 april 2010

Raad van Commissarissen
E.M. d’Hondt, voorzitter
G. Ybema, plaatsvervangend voorzitter
F.C.W. Briët
mw. J.B. Irik
mw. J.G. van der Linde
mw. A.P.M. van der Veer-Vergeer
J.C. van Winkelen
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Mr. e.M. d’Hondt, voorzitter
Nationaliteit Nederlandse
Geboortejaar 1944
eerdere relevante functies 

voorzitter Vereniging van Samenwerkende  -
Nederlandse Universiteiten
burgemeester van Nijmegen -

Relevante nevenfuncties
voorzitter Raad van Commissarissen Brink Groep -
voorzitter Raad van Commissarissen De Goudse  -
Verzekeringen N.V.
lid Raad van Commissarissen BMC Groep  -
voorzitter Raad van Toezicht Canisius-Wilhelmina  -
Ziekenhuis
lid Raad van Toezicht Politie Academie -
voorzitter Bestuur GGD Nederland -
vice-voorzitter Nederlands Rode Kruis -
lid Raad van Advies Zorgverzekeraars Nederland -

Datum eerste benoeming 30 juni 2009
Lopende termijn 2009-2013

Drs. G. ybema, plaatsvervangend-
voorzitter
Nationaliteit Nederlandse
Geboortejaar 1945
Beroep/hoofdfunctie
directeur Ybema Economy Solutions 
eerdere relevante functie

staatssecretaris van Economische Zaken in het Tweede  -
Kabinet Kok

Relevante nevenfuncties
lid internationale Raad van Commissarissen van  -
Arcadis N.V.
voorzitter Raad van Commissarissen Opvangregeling  -
Leven N.V. 
voorzitter Raad van Toezicht van Zorggroep  -
Noorderbreedte
voorzitter Raad van Commissarissen Ventus Groep B.V.  -

voorzitter Raad van Toezicht Noordelijke Hogeschool  -
Leeuwarden
lid Raad van Toezicht ROC Friese Poort -

Datum eerste benoeming 25 april 2005 
Lopende termijn 2009-2013

Mr. F.C.W. Briët 
Nationaliteit Nederlandse
Geboortejaar 1947
eerdere relevante functies

voorzitter Raad van Bestuur De Goudse  -
Verzekeringen
lid Raad van Bestuur Koninklijke Hoogovens/Corus -
voorzitter Directie Unilever Nederland  -

Relevante nevenfuncties
voorzitter Raad van Commissarissen FloraHolland -
lid Raad van Commissarissen DSW Zorgverzekeraar -
lid Raad van Advies Boval -

Datum eerste benoeming 30 juni 2009
Lopende termijn 2009-2011

Mevrouw mr. J.B. Irik 
Nationaliteit Nederlandse
Geboortejaar 1956
Beroep/hoofdfunctie
zelfstandig adviseur en projectmanager bij 
bureau Irik Advies

eerdere relevante functie
wethouder nutsbedrijven Amsterdam -

Relevante nevenfunctie
lid Raad van Commissarissen Gemeentelijke  -
Kredietbank Amsterdam 

Datum eerste benoeming 8 juni 2001
Lopende termijn 2009-2012
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Mevrouw prof.dr J.G. van der Linde 
Nationaliteit Nederlandse
Geboortejaar 1957
Beroep/hoofdfunctie
directeur van het Clingendael International 
Energy Programme 

Relevante nevenfuncties
hoogleraar Geopolitiek en Energie aan de  -
Rijksuniversiteit van Groningen
lid van de Algemene Energieraad -
lid Raad van Commissarissen Wintershall Noordzee  -
B.V.

Datum eerste benoeming 29 oktober 2009
Lopende termijn 2009-2013

Mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer 
Nationaliteit Nederlandse
Geboortejaar 1959
Beroep/hoofdfunctie
onafhankelijk bestuursadviseur op gebied 
van strategie governance/directeur advies-
bureau Stranergy
eerdere relevante functies

CEO Currence Holding -
CEO Divisie KPN Business Solutions -
lid Hoofddirectie Achmea Bank Holding -
voorzitter Directie Staal Bankiers -

Relevante nevenfuncties
lid Raad van Commissarissen Fortis Bank Nederland  -
Holding N.V. 
adviseur Nationaal Register Commissarissen en  -
Toezichthouders
lid Raad van Toezicht Nederlandse Publieke Omroep -
lid Raad van Toezicht Maag Lever Darm Stichting  -

Datum eerste benoeming 30 juni 2009
Lopende termijn 2009-2012

Ir. J.C. van Winkelen 
Nationaliteit Nederlandse
Geboortejaar 1945
eerdere relevante functies

voorzitter Raad van Bestuur Vitens en  -
directeur Nuon Water

Relevante nevenfuncties
voorzitter Raad van Commissarissen Douma Staal B.V. -
lid Raad van Commissarissen Legyon B.V. -
vice-voorzitter Raad van Toezicht Technologisch Top  -
Instituut Watertechnologie Wetsus 
adviseur Hak N.V. -

Datum eerste benoeming 30 juni 2009
Lopende termijn 2009-2011
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het remuneratierapport Van de raad Van commissarissen 
omVat het huidige bezoldigingsbeleid Van de raad Van bestuur 
Van alliander en een beschrijVing Van de uitVoering Van dit 
beleid in 2009, de bezoldiging Van de leden Van de raad Van 
commissarissen in 2009 en een korte Vooruitblik naar 2010. in 
de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2009 is 
een nadere specificatie Van de bezoldiging Van de leden Van 
de raad Van bestuur en Van de leden Van de raad Van 
commissarissen opgenomen.

INLeIDING

Dit rapport geeft een toelichting op het bezoldigingsbe-
leid van de vennootschap en de concrete invulling 
daarvan voor de leden van de Raad van Bestuur in 2009. 
Het vermeldt hoe het gekozen bezoldigingsbeleid bij-
draagt aan de realisatie van de lange termijn doelstellin-
gen van de vennootschap.  
Het rapport beoogt toepassing te geven aan de best 
practice bepalingen II.2.12 en II.2.13 uit de Nederlandse 
Corporate Governance Code en zal op de website van de 
vennootschap worden geplaatst. Het rapport geeft tevens 
een overzicht van de bezoldiging van de leden van de 
Raad van Commissarissen in 2009 en een korte vooruit-
blik naar 2010.
Op 30 juni 2009 werd n.v. Nuon Energy juridisch afge-
splitst van moedervennootschap n.v. Nuon. Hiermee 
werd de splitsing tussen het productie- en leveringsbe-
drijf van de Nuon-groep en het netwerkbedrijf, zoals deze 
reeds op 1 juli 2008 organisatorisch was doorgevoerd, 
gefinaliseerd. Op 30 juni 2009 is de naam van n.v. Nuon 
tevens gewijzigd in Alliander N.V.
Ten gevolge van deze splitsing is de samenstelling van de 
Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen per 30 
juni 2009 gewijzigd. 

BeZoLDIGINGSBeLeID 

uitgangspunten en structuur bezoldigingsbeleid   
Krachtens de statuten van Alliander stelt de Raad van 
Commissarissen, na advies van de Selectie-, 
Benoemings- en Remuneratiecommissie, het bezoldi-
gingsbeleid op voor de leden van de Raad van Bestuur. De 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt het 
bezoldigingsbeleid vast. Binnen het vastgestelde bezoldi-
gingsbeleid stelt de Raad van Commissarissen, wederom 
na advies van de Selectie-, Benoemings- en 
Remuneratiecommissie, de bezoldiging en de verdere 
arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de 
Raad van Bestuur vast. 
 
Het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur, zoals 
vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering van 24 april 
2006, is in 2009 voortgezet. Elke toekomstige materiële 
wijziging in het bezoldigingsbeleid zal aan de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders worden voorgelegd en 
zal schriftelijk en gelijktijdig ter kennisneming aan de 
Centrale Ondernemingsraad worden aangeboden.  
 
Het doel van het bezoldigingsbeleid is om Alliander in 
staat te stellen gekwalificeerde en deskundige bestuur-
ders aan te trekken, te motiveren en te behouden en het 

11. remuneratie
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verband tussen beloning en prestatie te benadrukken op 
zowel korte als lange termijn.  
 
Het bezoldigingsbeleid is gericht op de mediaan van de 
relevante beloningsmarkt en bevat de daarbij behorende 
vaste en resultaatafhankelijke componenten. Als rele-
vante beloningsmarkt is gedefinieerd de algemene 
Nederlandse arbeidsmarkt voor bestuurders van onder-
nemingen van vergelijkbare omzet, personeelsgrootte en 
complexiteit. 

Het totale beloningspakket voor de leden van de Raad van 
Bestuur bestaat uit de volgende componenten:

een vast bruto jaarsalaris;a. 
een korte termijn variabele beloning;b. 
een lange termijn variabele beloning;c. 
een pensioenvoorziening;d. 
overige beloningselementen.e. 

Ad a. Vast bruto jaarsalaris
Voor het vaste bruto jaarsalaris van de voorzitter en leden 
van de Raad van Bestuur wordt uitgegaan van het 
mediaanniveau van de eerder genoemde referentiegroep 
van vergelijkbare ondernemingen. 

Ad b. korte termijn variabele beloning 
De korte termijn variabele beloning (één jaar) is gericht 
op de realisatie van gekwantificeerde, beïnvloedbare en 
uitdagende doelstellingen binnen het lopende jaar. Het 
maximum van dit variabele salaris bedraagt 30% van het 
vaste bruto jaarsalaris (voor de voorzitter van de Raad van 
Bestuur 35%). 
 
Ad c. Lange termijn variabele beloning 
De lange termijn variabele beloning uit het belonings-
pakket betreft een lange termijn beloningsregeling. Deze 
is gericht op de realisatie van kwantificeerbare, beïn-
vloedbare en uitdagende doelstellingen op middellange 
termijn (drie jaar). De regeling is tevens bedoeld als 
instrument ter behoud van betrokkenen (‘retentie’). Het 
maximum van de lange termijn variabele beloning 

bedraagt 30% van het vaste bruto jaarsalaris (voor de 
voorzitter van de Raad van Bestuur 35%). De gelijke 
verdeling van de variabele beloning over een korte en een 
lange termijn variabele beloning waarborgt een gebalan-
ceerde focus op zowel de korte als de lange termijn 
doelstellingen.

Jaarlijks worden de specifieke doelstellingen voor de 
Raad van Bestuur voor de korte en lange termijn variabe-
le beloning vastgelegd in een scorecard. De prestatiecrite-
ria en de onderlinge verhoudingen binnen en tussen de 
criteria voor zowel de korte als de lange termijn variabele 
beloning worden aan het begin van ieder jaar in overleg 
met de Raad van Bestuur door de Selectie- Benoemings- 
en Remuneratiecommissie geformuleerd en vastgesteld 
door de Raad van Commissarissen. Gedurende het jaar 
wordt de voortgang gemonitord. Na afloop van het jaar 
wordt de mate van realisatie van de geformuleerde 
doelstellingen op voorstel van de Selectie-, Benoemings- 
en Remuneratiecommissie door de Raad van 
Commissarissen vastgesteld. De mate waarin de doel-
stellingen zijn gerealiseerd wordt mede bepaald op basis 
van onafhankelijke externe onderzoeken en van de door 
de externe accountant geverifieerde jaarrekening.  
 
Als van een doelstellingscomponent minder dan het van 
tevoren afgesproken minimumniveau wordt gereali-
seerd, is voor die component in het geheel geen sprake 
van uitbetaling van een variabele beloning. De Raad van 
Commissarissen heeft in bijzondere situaties de discre-
tionaire bevoegdheid van deze beleidsregels af te wijken. 
Voorts worden de bepalingen II.2.10 (beneden-/boven-
waartse aanpassing) en II.2.11 (claw back clausule) van 
de Nederlandse Corporate Governance Code toegepast op 
de korte termijn en lange termijn variabele beloning. 

Ad d. Pensioenvoorziening
Beleid is dat de leden van de Raad van Bestuur deelne-
men in de ook voor de werknemers van de onderneming 
geldende pensioenregeling, zoals die thans is onderge-
bracht bij de Stichting Pensioenfonds ABP. 
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Sinds 1 januari 2004 betreft dit een volledige middelloon-
regeling, met een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar; 
vervroegde pensioeningang behoort tot de mogelijkhe-
den. Conform het huidige gebruik in de sector vindt 
pensioenopbouw plaats over het vaste bruto jaarsalaris, 
waarbij de leden van de Raad van Bestuur een eigen 
bijdrage verschuldigd zijn voor deelname aan de 
pensioenregeling.

Ad e. overige beloningselementen 
Buiten de hiervoor beschreven beloningselementen 
hebben de leden van de Raad van Bestuur aanspraak op 
een tegemoetkoming in de ziektekosten, een representa-
tievergoeding, evenals een dienstauto.Tevens heeft de 
onderneming ten behoeve van de leden van de Raad van 
Bestuur een ongevallenverzekering alsmede een bestuur-
dersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor 
nevenfuncties geldt een restrictief beleid conform de 
bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance 
Code.

Arbeidsovereenkomsten
Elk lid van de Raad van Bestuur heeft een arbeidsover-
eenkomst met de vennootschap. Beleid is dat arbeids-
overeenkomsten met leden van de Raad van Bestuur 
worden aangegaan voor bepaalde tijd (in de regel vier 
jaar), waarna eventueel verlenging kan plaatsvinden.  
In geval van beëindiging door de vennootschap van de 
arbeidsovereenkomst is het beleid dat een lid van de Raad 
van Bestuur in een dergelijke situatie recht heeft op 
eenmaal het vaste bruto jaarsalaris. Onder bepaalde 
omstandigheden wordt deze eenmalige uitkering ook 
uitgekeerd indien een lid van de Raad van Bestuur opzegt 
in geval van een zeggenschapswijziging of een onoverko-
melijk verschil van inzicht ten aanzien van het beleid van 
de vennootschap.  
 
De Raad van Bestuur van n.v. Nuon bestond van 1 januari 
tot 30 juni 2009 uit de heer Ø. Løseth (voorzitter Raad van 
Bestuur en CEO) en de heer D.G. Vierstra (lid Raad van 
Bestuur en CFO). Als gevolg van de splitsing zijn de heren 

Ø. Løseth en D.G. Vierstra per 30 juni 2009 teruggetreden 
als leden van de Raad van Bestuur van Nuon. Per 30 juni 
2009 is de heer P.C. Molengraaf door de Raad van 
Commissarisen benoemd tot nieuwe voorzitter van de 
Raad van Bestuur van Alliander N.V.
De arbeidsovereenkomsten met de heren Løseth en 
Vierstra zijn aangegaan voor een periode van vier jaar. Bij 
de benoeming van de heer Molengraaf tot voorzitter van 
de Raad van Bestuur van Alliander per 30 juni 2009 is het 
bestaande arbeidscontract met de heer Molengraaf 
voortgezet. De heer Molengraaf heeft een arbeidscontract 
voor onbepaalde tijd, waarbij een beëindigingsvergoeding 
geen deel uitmaakt van het contract. De duur van de 
arbeidsovereeenkomst van de heer Molengraaf is niet in 
overeenstemming met het geformuleerde beleid respec-
tievelijk best practice bepaling II.1.1 van de Nederlandse 
Corporate Governance Code; ook wordt afgeweken van 
best practice bepaling II.2.8 betreffende de maximale 
ontslagvergoeding voor bestuurders.

uITVoeRING BeZoLDIGINGSBeLeID 
IN 2009

n.v. Nuon voor wat betreft eerste helft verslagjaar
De Raad van Bestuur van n.v. Nuon werd vanaf 1 januari 
tot 30 juni 2009 gevormd door de heer Ø. Løseth (voorzit-
ter Raad van Bestuur en CEO) en de heer D.G. Vierstra (lid 
Raad van Bestuur en CFO). 

Ad a. Vast bruto jaarsalaris
Het vaste salaris van de heer Løseth in de eerste helft van 
het verslagjaar tot 30 juni 2009 bedroeg € 220.000,- 
bruto. Het vaste salaris van de heer Vierstra bedroeg over 
diezelfde periode € 200.000,- bruto.

Ad b. korte termijn variabele beloning 
De te realiseren doelstellingen met betrekking tot 2009 
waren een combinatie van financiële doelstellingen 
(samen 40% van het totaal), klantdoelstellingen (samen 
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40% van het totaal) en doelstellingen op het gebied van 
personeel, veiligheid en milieu (samen 20% van het 
totaal).  
De uit te betalen korte termijn variabele beloning met 
betrekking tot 2009 is voor de heren Løseth en Vierstra 
vastgesteld op 100% van het voor hen vastgestelde 
percentage (maximaal 35% respectievelijk 30% van het 
vaste bruto jaarsalaris). Dit vanwege de mate van realisa-
tie van de geformuleerde financiële doelstellingen, 
klantdoelstellingen en doelstellingen op het gebied van 
personeel, veiligheid en milieu. In verband met hun 
terugtreden per 30 juni 2009 is de toekenning van de 
korte termijn variabele beloning aan de heren Løseth en 
Vierstra pro rata vastgesteld.  
 
Ad c. Lange termijn variabele beloning
De doelstellingen voor de lange termijn variabele belo-
ning 2007-2009 hadden betrekking op financieel gebied 
(samen 60% van het totaal) en op klantpositie (samen 
40% van het totaal). 
De uit te betalen lange termijn variabele beloning met 
betrekking tot 2007-2009 voor de heren Løseth en 
Vierstra is vastgesteld op 100% van het voor hen vastge-
stelde percentage (maximaal 35% respectievelijk 30% 
van het vaste bruto jaarsalaris). Dit vanwege de mate van 
realisatie van de geformuleerde doestellingen op financi-
eel gebied en klantpositie. In verband met hun terugtre-
den per 30 juni 2009 is de toekenning van de lange 
termijn variabele beloning aan de heren Løseth en 
Vierstra pro rata vastgesteld. 

Ad d. Pensioenvoorziening
De heer Løseth ontving gelet op zijn bijzondere (expatria-
te) situatie, voor zijn pensioenvoorziening in de eerste 
helft van het verslagjaar een beschikbare premie van 
€ 46.000,- bruto.

De heer Vierstra neemt deel aan de pensioenvoorziening 
van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). De 
pensioenkosten van € 29.000,- in de eerste helft van het 
verslagjaar hebben betrekking op de afdracht van 

reguliere ABP-premies. Grondslag hiervoor is het pensi-
oengevend bruto jaarsalaris. Het variabele inkomen is 
contractueel niet pensioengevend gemaakt. 

Alliander N.V. voor wat betreft tweede helft 
verslagjaar
De Raad van Bestuur van Alliander N.V. werd vanaf 30 juni 
2009 gevormd door de heer P.C. Molengraaf (voorzitter).

Ad a. Vast bruto jaarsalaris
Het vaste jaarsalaris van de heer Molengraaf is gebaseerd 
op het salaris dat hij sinds 1 november 2007 genoot als 
directeur van voormalig n.v. Nuon Netwerk Services. Bij 
de benoeming van de heer Molengraaf tot voorzitter van 
de Raad van Bestuur van Alliander per 30 juni 2009 is de 
bestaande arbeidsovereenkomst voortgezet. Als onder-
deel van deze arbeidsovereenkomst is het vaste bruto 
salaris tussentijds verhoogd met de jaarlijkse CAO-
stijgingen, zoals deze gelden voor al het personeel dat bij 
de onderneming werkzaam is.  
 
Het vaste salaris van de heer Molengraaf bedroeg derhal-
ve vanaf 30 juni tot en met 31 december 2009 € 109.343,- 
bruto. 

Ad b. korte termijn variabele beloning 
Bij de benoeming van de heer P.C. Molengraaf tot voorzit-
ter van de Raad van Bestuur van Alliander per 30 juni 
2009 is de bestaande arbeidsovereenkomst voortgezet en 
daarom wordt de bestaande afspraak met betrekking tot 
de korte termijn variabele beloning gerespecteerd: zijnde 
maximaal 30% van het vaste bruto jaarsalaris. 
 
De te realiseren doelstellingen met betrekking tot 2009 
betroffen financiële doelstellingen (40% van het totaal), 
klantgerelateerde doelstellingen (30% van het totaal) en 
duurzaamheidsdoelstellingen en doelstellingen op het 
gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(samen 30% van het totaal). 
De uit te betalen korte termijn variabele beloning met 
betrekking tot 2009, is voor de heer Molengraaf vastge-
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steld op 91% van het voor hem vastgestelde percentage 
(maximaal 30% van het vaste bruto jaarsalaris). Dit 
vanwege de mate van realisatie van de geformuleerde 
financiële doelstellingen, klantgerelateerde doelstellin-
gen, duurzaamheidsdoelstellingen en doelstellingen op 
het gebied van maatschappelijk verantwoord onderne-
men. In verband met zijn aantreden per 30 juni 2009 is 
de toekenning van de korte termijn variabele beloning 
aan de heer Molengraaf pro rata vastgesteld.

Ad c. Lange termijn variabele beloning 
Bij de benoeming van de heer P.C. Molengraaf tot voorzit-
ter van de Raad van Bestuur van Alliander per 30 juni 
2009 is de bestaande arbeidsovereenkomst voortgezet en 
daarom wordt de bestaande afspraak met betrekking tot 
de lange termijn variabele beloning gerespecteerd: zijnde 
maximaal 30% van het vaste bruto jaarsalaris.
 
De te realiseren doelstellingen voor de lange termijn 
beloning 2007-2009 betroffen doelstellingen op financi-
eel gebied (40% van het totaal), op veiligheidsgebied (30% 
van het totaal) en op het gebied van leveringsbetrouw-
baarheid (30% van het totaal).
De uit te betalen lange termijn variabele beloning met 
betrekking tot 2007-2009 voor de heer Molengraaf, is 
vastgesteld op 100% van het voor hem vastgestelde 
percentage (maximaal 30% van het vaste bruto jaarsala-
ris). Dit vanwege de mate van realisatie van de geformu-
leerde doestellingen op financieel gebied, op veiligheids-
gebied en op het gebied van leveringsbetrouwbaarheid. 

In verband met zijn aantreden per 30 juni 2009 is de 
toekenning van de korte termijn variabele beloning aan 
de heer Molengraaf pro rata vastgesteld.

Ad d. Pensioenrechten
De pensioenvoorziening van de heer Molengraaf is 
ondergebracht bij de voor de vennootschap geldende 
pensioenregeling van het Algemeen Burgerlijk 
Pensionfonds (ABP).
De pensioenkosten hebben betrekking op de afdracht van 

reguliere ABP-premies. Grondslag hiervoor is het pensi-
oengevend bruto jaarsalaris. Het variabele inkomen is 
contractueel niet pensioengevend. 
In de tweede helft van het verslagjaar is € 16.000,- aan 
pensioenpremies voor ouderdoms- en nabestaandenpen-
sioen ten laste van de vennotschap verantwoord.

Voor de bezoldiging van de leden van de Raad van 
Bestuur in 2009 wordt verwezen naar de toelichting op de 
geconsolideerde jaarrekening (pagina 140 en 141).

BeZoLDIGING RAAD VAN 
CoMMISSARISSeN

Het bezoldigingsbeleid kent als uitgangspunt dat 
gekwalificeerde commissarissen moeten kunnen worden 
aangetrokken respectievelijk behouden.
De bezoldiging van de Raad van Commissarissen wordt 
vastgesteld door de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders en is niet afhankelijk van de resultaten 
van de vennootschap. De vennootschap verstrekt aan de 
commissarissen geen persoonlijke leningen, garanties en 
dergelijke. 
 
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft in 
2002 de volgende jaarlijkse vaste vergoedingen vastge-
steld: de voorzitter van de Raad van Commissarissen 
ontvangt een vergoeding van € 35.000,- bruto, de com-
missarissen die lid zijn van de Auditcommissie en/of 
Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie 
ontvangen een vergoeding van € 28.000,- bruto en de 
overige leden ontvangen € 23.500,- bruto.  
 
De Raad van Commissarissen bestond aan het begin van 
het boekjaar uit de volgende leden: de heer W. Meijer 
(voorzitter), de heer P. Bouw, de heer D.J. Haank, de heer 
A.M.C.A. Hooijmaijers, mevrouw J.B. Irik, de heer L. 
Koopmans, de heer J. Schraven en de heer G.Ybema. 
Één positie was vacant sinds 1 november 2008 door het 
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vertrek van de heer H. Zwart. Tijdens de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders (AvA) op 23 april 2009 
zijn de heren Koopmans en Hooijmaijers afgetreden. 

Vanaf 30 juni 2009 is voor Alliander een nieuwe Raad van 
Commissarissen samengesteld, bestaande uit de volgen-
de leden: de heer E.M. d’Hondt, de heer F.C.W. Briët, 
mevrouw J.B. Irik, mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer, 
de heer J.C. van Winkelen en de heer G. Ybema. Per 29 
oktober 2010 is mevrouw J.G. van der Linde benoemd als 
lid van de Raad van Commissarissen. 

Per 1 oktober 2009 is de heer E.M. d’Hondt benoemd tot 
voorzitter van de Raad van Commissarissen en de heer 
G. Ybema tot plaatsvervangend voorzitter. Per diezelfde 
datum zijn de voorzitters en de leden van de twee vaste 
commissies van de Raad van Commissarissen benoemd. 

In het verslagjaar is over 2008 door de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders aan de commissarissen 
W. Meijer, P. Bouw, D.J. Haank, J.B. Irik, L. Koopmans, 
J. Schraven, H. Zwarts en G.Ybema een additionele 
beloning van € 7.500,- bruto toegekend in verband met 
extra werkzaamheden en bestede uren in het kader van 
het transitie- en splitsingsproces binnen Nuon. 

In de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 
(pagina 142) wordt melding gemaakt van de bezoldiging 
van de leden van de Raad van Commissarissen.

VooRuITBLIk NAAR 2010 

Het huidige bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur 
is geruime tijd geleden geformuleerd door de Raad van 
Commissarissen en vastgesteld door de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders. In 2009 is het bezoldi-
gingsbeleid geëvalueerd en besloten, met inachtneming 
van de wijziging in zwaarte van de functies van de Raad 
van Bestuur, het door aandeelhouders in 2006 vastgestel-
de bezoldigingsbeleid voort te zetten. Hierover zal 
wanneer het wetsontwerp Normering uit publieke 
middelen gefinancierde beloning topfunctionarissen 
wordt aangeboden aan het parlement verder overleg 
plaatsvinden met aandeelhouders. Tevens zal het 
bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen, dat 
sinds 2002 ongewijzigd is, in 2010 worden bezien met 
het oog op de wijzigingen in de onderneming (van Nuon 
naar Alliander), wet- en regelgeving (codes), maatschap-
pelijke ontwikkelingen ten aanzien van de zichtbaarheid 
van commissarissen en daarmee mede hun verantwoor-
delijkheden en betrokkenheid bij de onderneming. Het 
eventueel nieuw vast te stellen beleid en de daarmee 
samenhangende bezoldiging zal met de aandeelhouders 
worden besproken en aan hen ter vaststelling worden 
voorgelegd.





IV
feiten en cijfers



98 Jaarverslag 2009

12. jaarrekening 2009

Geconsolideerde jaarrekening 
Geconsolideerde balans
Geconsolideerde winst-en verliesrekening
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Waarderingsgrondslagen
1  Materiële vaste activa
2 Immateriële vaste activa
3 Investeringen in deelnemingen en joint ventures
4 Voor verkoop beschikbare financiële activa
5 Overige financiële activa
6 Derivaten
7 Voorraden
8 Handelsvorderingen en overige vorderingen
9 Liquide middelen
10  Eigen vermogen
11  Rentedragende verplichtingen
12 Vooruitontvangen opbrengsten
13 Voorzieningen personeelsbeloningen
14 Overige voorzieningen
15 Latente belastingen
16 Handelsschulden en overige te betalen posten
17 Leases
18 Voorwaardelijke activa en verplichtingen 
19 Opbrengsten uit hoofde van verkochte goederen en  
 geleverde diensten
20 Overige baten
21 Kosten van inkoop en uitbesteed werk
22 Personeelskosten
23 Overige bedrijfskosten 
24 Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen 
 materiële vaste activa
25 Financiële baten
26 Financiële lasten
27 Belastingen
28 Toelichting op het geconsolideerde  
 kasstroomoverzicht
29 Winst per aandeel
30 Vergunningen
31 Verbonden partijen
32 Activa en passiva aangehouden voor verkoop en 
 beëindigde bedrijfsactiviteiten 
33 Informatie over risico’s en financiële instrumenten
34  Het gebruik van aannames, veronderstellingen en  
 schattingen in de jaarrekening 
35 Gebeurtenissen na balansdatum

100
100
102
103
104

105
105
119
121
122
124
125
126
126
127
127
127
128
129
129
132
132
135
135
136

137
138
138
139
142

143
143
144
144

145
146
147
147

147
149

160
162



99FeiteN eN ciJFers

enkelvoudige jaarrekening
Enkelvoudige balans
Enkelvoudige winst-en verliesrekening

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening
Waarderingsgrondslagen
36 Materiële vaste activa
37 Investeringen in deelnemingen
38 Latente belastingvorderingen en overige vorderingen
39 Liquide middelen
40 Eigen vermogen
41 Voorzieningen
42 Langlopende verplichtingen
43 Voorwaardelijke activa en verplichtingen
44 Saldo overige baten en lasten na belastingen 

163
163
163

164
164
165
165
165
166
166
166
167
168
168



100 Jaarverslag 2009

Geconsolideerde balans 

€ miljoen
Noot 2009 2008

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa [1] 4.638 6.969

immateriële vaste activa [2] 209 500

investeringen in deelnemingen en joint ventures [3] 50 140

voor verkoop beschikbare financiële activa [4] 240 243

overige financiële activa [5] 7 33

derivaten [6] - 1.533

latente belastingvorderingen [15] 487 643

5.631 10.061

Vlottende activa

voorraden [7] 24 114

handels- en overige vorderingen [8] 338 1.493

derivaten [6] 11 1.595

overige financiële activa [5] 301 -

liquide middelen [9] 451 995

1.125 4.197

vaste activa aangehouden voor de verkoop [32] - 243

Totaal activa 6.756 14.501

geconsolideerde 
jaarrekening
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Geconsolideerde balans

€ miljoen
Noot 2009 2008

eigen vermogen en verplichtingen

eigen vermogen 

aandelenkapitaal [10] 684 684

agioreserve 671 671

hedge-reserve -8 320

reserve translatieverschillen - -4

herwaarderingsreserve -10 -13

overige reserves 596 3.845

resultaat boekjaar 312 765

Totaal eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders Alliander 2.245 6.268

Minderheidsbelangen - 2

Totaal eigen vermogen 2.245 6.270

Verplichtingen

Langlopende verplichtingen

rentedragende verplichtingen [11] 2.152 1.176

derivaten [6] 105 1.153

verplichtingen uit hoofde van financiële leases [17] 120 157

vooruitontvangen opbrengsten [12] 1.436 1.524

latente belastingverplichtingen [15] 2 502

voorziening voor personeelsbeloningen [13] 60 97

overige voorzieningen [14] 44 175

3.919 4.784

kortlopende verplichtingen

handelsschulden en overige te betalen posten [16] 133 1.163

Belastingverplichtingen [15] 76 244

rentedragende verplichtingen [11] 73 45

derivaten [6] 4 1.403

voorzieningen voor personeelsbeloningen [13] 52 150

overlopende passiva 254 386

592 3.391

langlopende verplichtingen die samenhangen met vaste activa aangehouden 
voor de verkoop

[32] - 56

Totaal verplichtingen 4.511 8.231

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 6.756 14.501



102 Jaarverslag 2009

Geconsolideerde winst-en verliesrekening

€ miljoen
Noot 2009 2008

Resultaat na belastingen toerekenbaar aan aandeelhouders van Alliander 312 765

Winst per aandeel (€) [29]

Winst per aandeel 3,93 5,59

Winst per aandeel op verwaterde basis 3,93 5,59

overzicht totaalresultaat

€ miljoen
2009 2008

Resultaat na belastingen 538 765

overige elementen totaalresultaat

herwaardering voor verkoop beschikbare activa 3 -13

Mutatie reële waarde kasstroomafdekkingen -118 318

valutaomrekeningsverschillen 5 -

overige mutaties -1 -

Totaal resultaat 2009 427 1.070

Aangezien het resultaat uit beëindigde bedrijfsactivitei-
ten op 30 juni 2009 is afgesplitst, bedraagt het resultaat 
na belastingen toerekenbaar aan de aandeelhouders van 

Alliander € 312 miljoen (€ 538 miljoen minus 
€ 226 miljoen). Voor een nadere toelichting zie 
pagina 105.

Het totaalresultaat is als volgt opgebouwd:

Geconsolideerde winst-en verliesrekening

€ miljoen
Noot 2009 2008

Netto omzet [19] 1.446 1.497

overige baten [20] 304 213

Totaal bedrijfsopbrengsten 1.750 1.710

Bedrijfskosten

Kosten van inkoop en uitbesteed werk [21] -407 -451

Personeelskosten [22] -361 -274

externe personeelskosten -156 -127

overige bedrijfskosten [23] -238 -349

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten -1.162 -1.201

afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa [24] -214 -225

af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa 
in uitvoering

117 106

Totaal bedrijfskosten -1.259 -1.320

Bedrijfsresultaat 491 390

Financiële baten [25] 23 216

Financiële lasten [26] -151 -260

aandeel in resultaat na belastingen deelnemingen [3] 20 4

Resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 383 350

Belastingen [27] -71 -80

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 312 270

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten [32] 226 495

Resultaat na belastingen 538 765
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht

 
€ miljoen

Noot 2009 2008

kasstroom uit operationele activiteiten [28]

Resultaat na belastingen 538 765

aanpassingen voor:

Financiële baten en lasten 116 -68

Belastingen 157 111

resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures -26 -24

afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen 308 412

veranderingen in werkkapitaal:

voorraden 16 -8

handels- en overige vorderingen -179 -212

rekening courant met groepsmaatschappijen - -

handelsschulden en overlopende passiva -209 435

totaal veranderingen in werkkapitaal -372 215

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig -308 -232

kasstroom uit bedrijfsoperaties 413 1.179

Betaalde rente -173 -70

ontvangen rente 57 96

ontvangen dividend deelnemingen en joint ventures 26 26

ontvangen en betaalde winstbelasting 49 -203

Totaal -41 -151

kasstroom uit operationele activiteiten 372 1.028

kasstroom uit investeringsactiviteiten [28]

acquisities, onder aftrek van aangekochte liquide middelen - -429

investeringen in materiële vaste activa -637 -940

Bijdrage investeringen van derden 114 117

desinvesteringen in materiële vaste activa - 11

investeringen in immateriële vaste activa -7 -3

opbrengst verkochte groepsmaatschappijen 368 27

desinvesteringen financiële vaste activa (deelnemingen en joint ventures) 9 2

kasstroom uit investeringsactiviteiten -153 -1,215

kasstroom uit financieringsactiviteiten [28]

aangetrokken kortlopende rentedragende schulden en kortlopend deel van de 
langlopende schulden

-15 4

Nieuwe langlopende leningen 1.298 119

afgeloste langlopende leningen -308 -187

afgesplitste liquide middelen -1.388 -

Betaald dividend -350 -459

kasstroom uit financieringsactiviteiten -763 -523

Nettokasstroom -544 -710

liquide middelen per 1 januari 995 1.705

Nettokasstroom -544 -710

Liquide middelen per 31 december 451 995
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Bij het opstellen van het geconsolideerde kasstroomover-
zicht over 2009 is rekening gehouden met de cijfers van 
n.v. Nuon Energy over het eerste halfjaar van 2009. 
Hierin vindt geen directe aansluiting plaats tussen de in 
het kasstroomoverzicht opgenomen cijfers en de betref-
fende cijfers in de balans en winst- en verliesrekening. 

Het saldo liquide middelen ultimo juni 2009 op de balans 
van n.v. Nuon Energy is separaat verantwoord in de 
kasstroom uit financieringsactiviteiten. Uitgesplitst naar 
voortgezette (Alliander) en beëindigde bedrijfsactiviteiten 
(n.v. Nuon Energy) is het overzicht als volgt:

De eliminaties hebben betrekking op de onderlinge kasstromen in het eerste halfjaar van 2009.

Reconciliatie Nettokasstroom 2009

€ miljoen Voortgezette 
activiteiten

Beëindigde 
activiteiten eliminatie Totaal

kasstroom uit operationele activiteiten 659 1.464 -1.751 372

kasstroom uit investeringsactiviteiten 72 -226 1 -153

kasstroom uit financieringsactiviteiten -517 -573 327 -763

214 665 -1.423 -544

Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen

 € miljoen
Aan aandeelhouders toerekenbaar eigen vermogen

aandelen- 
kapitaal1

agio- 
reserve

hedge- 
reserve

reserve 
translatie-
verschil-
len

herwaar- 
derings- 
reserve

overige 
reserves

resultaat 
boekjaar subtotaal

Minder- 
heids 
belangen totaal

Per 1 januari 2008 684 671 2 -4 - 3.429 875 5.657 1 5.658

Mutatie reële waarde 
kasstroomafdekkingen 

- - 318 - - - - 318 - 318

herwaardering voor verkoop 
beschikbare activa

- - - - -13 - - -13 - -13

Nettoresultaat 2008 - - - - - - 765 765 1 766

Totaalresultaat 2008 - - 318 - -13 - 765 1.070 1 1.071

herrubricering - - - - - - - - - -

dividend met betrekking tot 
2007

- - - - - - -413 -413 - -413

Bestemming resultaat 2007 - - - - - 462 -462 - - -

extra dividenduitkering - - - - - -46 - -46 - -46

Per 31 december 2008 684 671 320 -4 -13 3.845 765 6.268 2 6.270

afsplitsing Nuon energy per 30 
juni 2009

- - -210 -1 - -3.663 -226 -4.100 -2 -4.102

Mutatie reële waarde 
kasstroomafdekkingen

- - -118 - - - - -118 - -118

valutaomrekeningsverschillen - - - 5 - - - 5 - 5

herwaardering voor verkoop 
beschikbare activa

- - - - 3 - - 3 - 3

overige mutaties - - - - - -1 - -1 - -1

Nettoresultaat 2009 - - - - - - 538 538 - 538

Totaalresultaat 2009 - - -118 5 3 -1 538 427 - 427

dividend met betrekking tot 
2008

- - - - - - -350 -350 - -350

Bestemming resultaat 2008 - - - - - 415 -415 - - -

Per 31 december 2009 684 671 -8 - -10 596 312 2.245 - 2.245

1 voor de toelichting op het aandelenkapitaal wordt verwezen naar noot 10.
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WAARDeRINGSGRoNDSLAGeN

Alliander (voorheen Nuon) is een naamloze vennootschap 
die statutair is gevestigd in Arnhem. De belangrijkste 
activiteiten van Alliander en haar dochterondernemingen 
(hierna aangeduid als ‘Alliander’, ‘de Alliander-groep’, ‘de 
groep’ of vergelijkbare aanduidingen) omvatten het 
beheer van elektriciteits- en gasnetwerken in ongeveer 
een derde van Nederland en het leveren van netwerkgere-
lateerde diensten.

Deze jaarrekening 2009 is op 7 april 2010 ondertekend 
door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. 
De Raad van Commissarissen zal de jaarrekening ter 
vaststelling voorleggen aan de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders op 10 mei 2010.

Afsplitsing
Per 30 juni 2009 is n.v. Nuon Energy door middel van een 
juridische splitsing afgesplitst van Alliander. Dit bete-
kent dat vanaf deze datum alle betreffende balansposten 
alsmede ook de betreffende eigen vermogenscomponen-
ten en het resultaat lopend jaar van n.v. Nuon Energy uit 
de geconsolideerde balans van Alliander zijn gedeconsoli-
deerd. De afsplitsing van het resultaat van n.v. Nuon 
Energy over het eerste halfjaar van 2009 heeft te maken 
met het feit dat financieel gezien deze afsplitsing met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 heeft plaatsge-
vonden. De overdracht van control was echter op 30 juni 
2009 (juridische afsplitsing), zodat voor deze jaarreke-
ning alle betreffende balanssaldi van n.v. Nuon Energy 
met de boekwaarde per 30 juni 2009 zijn afgesplitst en 
niet met de boekwaarde per 1 januari 2009. Dit verklaart 
tevens ook de afsplitsing van het resultaat over het eerste 
halfjaar van 2009 van n.v. Nuon Energy.

Alle met de afsplitsing gepaard gaande bedragen inzake 
de eigen vermogenscomponenten zijn opgenomen in het 
mutatieoverzicht van het geconsolideerde eigen vermo-
gen. De betreffende afgesplitste balansposten zijn indien 
van toepassing toegelicht in de afzonderlijke verloopsta-
ten vanaf noot (1) in deze jaarrekening. Voorts is noot (32) 
relevant inzake Activa en passiva aangehouden voor 
verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten.

IFRS
De jaarrekening van Alliander is opgesteld op basis van 
de International Financial Reporting Standards (‘IFRS’) 
per 31 december 2009, die door de Europese Unie (‘EU’) 
zijn goedgekeurd. IFRS omvat zowel de IFRS-
standaarden als de International Accounting Standards, 
die door de International Accounting Standards Board 
(‘IASB’) zijn uitgebracht, en de interpretaties van IFRS- en 
IAS-standaarden, uitgebracht door het International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), 
respectievelijk het Standing Interpretations Committee 
(SIC).

De belangrijkste grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling die zijn gehanteerd bij het opstellen 
van de geconsolideerde jaarrekening worden hierna 
beschreven. Het historische kostenprincipe wordt 
gehanteerd. In afwijking hiervan geldt dat bepaalde 
activa en verplichtingen, waaronder derivaten, tegen 
reële waarde worden gewaardeerd. Tenzij anders ver-
meld, zijn deze waarderingsgrondslagen consistent 
toegepast voor alle boekjaren die in deze jaarrekening 
zijn opgenomen.

Het opstellen van een jaarrekening brengt met zich mee 
dat gebruik wordt gemaakt van schattingen en veronder-
stellingen die zijn gebaseerd op ervaringen uit het 
verleden en op factoren die naar het oordeel van het 
management aanvaardbaar zijn, gegeven de specifieke 
omstandigheden. Deze schattingen en veronderstellin-
gen zijn van invloed op de waardering en presentatie van 
de gerapporteerde activa en verplichtingen, op de niet in 
de balans opgenomen rechten en verplichtingen evenals 
op de gedurende het boekjaar gerapporteerde baten en 
lasten. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van 
de gehanteerde schattingen en veronderstellingen. In 
noot [34] op de jaarrekening wordt nadere informatie 
verstrekt over die gebieden en posten in de jaarrekening 
waar gebruik wordt gemaakt van schattingen en 
veronderstellingen. 

Tenzij anders vermeld, luiden alle in de jaarrekening 
opgenomen bedragen in miljoenen euro’s.

Vervallen consolidatie: Op 30 juni 2009 is n.v. Nuon 
Energy afgesplitst van het moederbedrijf n.v. Nuon 
waarvan de naam op diezelfde datum is gewijzigd in 

toelichting op de geconsolideerde 
jaarrekening
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Alliander N.V. Vanaf deze datum worden de resultaten 
van n.v. Nuon Energy niet meer mee geconsolideerd in de 
resultaten van Alliander. Ingevolge IFRS 5 worden de 
resultaten van Nuon Energy over het eerste halfjaar van 
2009 en geheel 2008 op de regel “Resultaat na belastin-
gen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten” weergegeven.
Ultimo november 2009 zijn de aandelen van Liandyn 
overgedragen aan Ziut B.V. Ziut B.V. is een door Alliander 
en Enexis op 1 oktober 2009 gezamenlijk opgerichte 
onderneming (joint venture), waarin Alliander een belang 
heeft van 53%. Naast Liandyn zijn ultimo november 
2009 de aandelen van Enexis Lighting eveneens in Ziut 
B.V. ingebracht.

Nieuwe en/of gewijzigde IFRS-standaarden die van 
toepassing zijn in 2009
De IASB en het IFRIC hebben nieuwe en/of gewijzigde 
standaarden en interpretaties uitgebracht, die met 
ingang van boekjaar 2009 van toepassing zijn voor 
Alliander. Onderstaande standaarden en interpretaties 
zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

IFRS 7 ‘Financial Instruments: Disclosures’ is gewijzigd, 
zodat meer en betere informatie wordt verschaft over 
waardering tegen reële waarde en over het liquiditeitsri-
sico wat aan financiële instrumenten verbonden is. 
Waarderingen tegen reële waarde moeten worden 
geclassificeerd volgens een reëlewaardehiërarchie. Deze 
wijziging resulteert alleen in additionele toelichtingen en 
heeft het geen invloed op de winst per aandeel. 

IFRS 8 ‘Operating Segments’ (vervangt IAS 14 ‘Segment 
Reporting’) is van toepassing voor boekjaren beginnend 
op of na 1 januari 2009. IFRS 8 gaat in op de wijze waarop 
in de financiële verslaggeving segmenten moeten worden 
gedefinieerd. Daarnaast vraagt de standaard toelichting 
over de producten en diensten die een onderneming 
aanbiedt, de geografische gebieden waarin de onderne-
ming opereert en haar belangrijkste afnemers. n.v. Nuon 
heeft vrijwillig IFRS 8 vervroegd toegepast met ingang 
van 1 januari 2008. Als gevolg van het door de afsplitsing 
wegvallen van operationele segmenten midstream en 
downstream en daardoor het segment netwerkbedrijf 
overblijft is het voor Alliander niet van toepassing de 
vrijwillige toepassing van IFRS 8 te continueren 
(Alliander N.V. heeft als juridische entiteit geen genoteer-
de waardepapieren). IFRS 8 is derhalve voor de presenta-
tie van gesegmenteerde informatie niet toegepast in de 
jaarrekening 2009.

In IAS 1 ‘Presentation of Financial Statements’ zijn 
wijzigingen opgenomen die een duidelijker presentatie 
van financiële informatie en in het bijzonder van baten en 
lasten beogen. Alle baten en lasten worden onder de 

gewijzigde standaard gescheiden gepresenteerd van 
wijzigingen in het vermogen uit hoofde van transacties 
met eigenaren. De standaard biedt de mogelijkheid om 
baten en lasten en wijzigingen in het vermogen in een 
gezamenlijk overzicht te presenteren, voorzien van 
subtotalen, of in twee gescheiden overzichten. Daarnaast 
is men op basis van de gewijzigde standaard verplicht de 
balans aan het begin van de vergelijkingsperiode te 
presenteren. 

IAS 23 ‘Borrowing Costs’ is aangepast en stelt activering 
van interestlasten verplicht voor zover ze direct toereken-
baar zijn aan de aankoop, productie of constructie van 
een kwalificerend actief. De optie om interestlasten in de 
winst- en verliesrekening te nemen is hiermee verwij-
derd. Voor Alliander houdt dit in dat interestlasten 
verplicht worden gekapitaliseerd voor alle kwalificerende 
activa waarvan de aanvangsdatum voor activering op of 
na 1 januari 2009 valt. Deze aanpassing heeft geen 
materiële impact op Alliander.

IFRIC 16 ‘Hedges of a Net Investment in a Foreign 
Operation’ geeft richtlijnen voor een aantal onderdelen: 
de identificatie van valutarisico’s die in aanmerking 
komen voor classificatie als afdekking in de afgedekte 
positie van een netto-investering in een buitenlandse 
entiteit, waar afdekkingsrelaties voor een netto-investe-
ring in een buitenlandse entiteit binnen een groep 
gehouden kunnen worden om in aanmerking te komen 
voor hedge accounting, en hoe een entiteit de bedragen 
bepaalt van een afdekkingsinstrument en de afgedekte 
positie die geherclassificeerd dienen te worden van het 
eigen vermogen naar de winst- en verliesrekening. 
Aangezien Alliander op dit moment geen hedge accoun-
ting toepast voor afdekkingen van een netto-investering 
in een buitenlandse entiteit, heeft deze interpretatie 
vooralsnog geen effect op Alliander.

IFRIC 18 ‘Transfers of Assets from Customers’ is uitge-
bracht om eenheid te brengen in de verschillende in de 
praktijk bestaande verwerkingswijzen bij overdracht van 
activa door ‘klanten’. De door Alliander toegepaste 
verwerkingswijze is in overeenstemming met deze 
interpretatie.

Het IASB ‘Annual Improvements Process’ heeft geresul-
teerd in correcties en kleine aanpassingen op een aantal 
IFRS-standaarden. Omdat deze geen materiële impact op 
Alliander (zullen) hebben, worden ze hier niet afzonder-
lijk genoemd.



107FeiteN eN ciJFers

Verwachte wijzigingen in waarderingsgrondslagen
Naast bovengenoemde nieuwe en gewijzigde standaar-
den, hebben de IASB en het IFRIC tot en met 2009 nieuwe 
en/of gewijzigde standaarden en interpretaties uitge-
bracht die met ingang van boekjaar 2010 of latere 
boekjaren van toepassing zullen zijn voor Alliander. Deze 
standaarden en interpretaties kunnen alleen maar 
worden toegepast als zij worden goedgekeurd door de 
Europese Commissie. 

IFRS 1 ‘Firsttime Adoption of IFRS’ is aangepast met een 
aantal aanvullende uitzonderingen op het gebied van olie 
en gas activa en overeenkomsten die een lease bevatten. 
Aangezien Alliander reeds IFRS toepast, heeft deze 
aanpassing geen effect op Alliander.

IFRS 2 ‘Group Cashsettled and Sharebased Payment 
Transactions’ is aangepast voor het in de standard 
opnemen van IFRIC 8, ‘Scope of IFRS 2’, and IFRIC 11, 
‘IFRS 2 – Group and Treasury Share Transactions’ en het 
uitbreiden van de richtlijnen uit IFRIC 11 met de classifi-
catie van groepsarrangementen. De nieuwe richtlijnen 
zullen naar verwachting geen impact hebben op de 
jaarrekening van Alliander.

IFRS 3 ‘Business Combinations’ is herzien met een aantal 
belangrijke wijzigingen., zoals bijvoorbeeld de verwer-
king van vergoedingen voor een overname: deze moeten 
op overnamedatum worden opgenomen tegen reële 
waarde, waarbij voorwaardelijke betalingen als schuld 
worden opgenomen en daarna worden gewaardeerd met 
waardeveranderingen in winst of verlies. Daarnaast 
mogen overnemende partijen minderheidsbelangen in 
een overgenomen partij waarderen tegen ofwel het 
evenredige deel van het minderheidsbelang in de nettoac-
tiva, ofwel tegen reële waarde. De kosten van acquisitie 
moeten in de winst- en verliesrekening worden opgeno-
men. Alliander past deze herziene standaard toe met 
ingang van 1 januari 2010.

In dit kader is IAS 27 ‘Consolidated and Separate 
Financial Statements’ gewijzigd met als belangrijkste 
aanpassing dat wijzigingen in het eigendomsbelang die 
niet tot verlies van zeggenschap leiden worden verwerkt 
als eigen-vermogenstransacties. De herziene IFRS 3 en 
gewijzigde IAS 27 worden prospectief toegepast op 
bedrijfscombinaties waarvoor de overnamedatum valt op 
of na het begin van boekjaar 2010. 

IFRS 9 ‘Financial Instruments’ is een nieuwe standaard. 
Deze standaard brengt nieuwe vereisten met zich voor 
classificatie en waardering van financiële activa. De 
standaard is van toepassing vanaf 1 januari 2013, maar 
eerdere toepassing is toegestaan. Naar verwachting 

zullen in 2010 nieuwe vereisten aan IFRS 9 worden 
toegevoegd voor classificatie en waardering van financië-
le verplichtingen, het niet langer opnemen van financiële 
instrumenten, bijzondere waardeverminderingen en 
hedge accounting, met als gevolg dat IFRS 9 mogelijk een 
complete vervanging van IAS 39 en IFRS 7 zal worden. 
Begin 2010 was nog onbekend of en in welke mate de 
Europese Unie IFRS 9 zal bekrachtigen. Niet bepaald is 
wat de impact voor Alliander zal zijn. 

IAS 24 ‘Related Party Disclosures’ is aangepast. De 
aanpassing verduidelijkt de definitie van en een verbon-
den partij en vereenvoudigt de toelichtingsvereisten voor 
entiteiten waarover zeggenschap of gezamenlijke 
zeggenschap wordt uitgeoefend door de overheid of 
waarbij de overheid een belang heeft dat invloed van 
betekenis geeft. De wijziging is van toepassing vanaf 
1 januari 2011. 

Het IASB ‘Annual Improvements Process 2009 ’ heeft 
geresulteerd in correcties en verscheidene aanpassingen 
van 12 IFRS-standaarden. Het merendeel van de wijzi-
gingen is van toepassing vanaf 1 januari 2010. Omdat 
deze wijzigingen geen materiële impact op Alliander 
(zullen) hebben, worden ze hier niet afzonderlijk 
genoemd.

IFRIC 14 ‘The limit on a Defined Benefit Asset, Minimum 
Funding Requirements and their Interaction, Prepayment 
of a minimum Funding Requirement’ is aangepast om de 
onbedoelde consequentie van IFRC 14 weg te nemen, dat 
het niet is toegestaan in bepaalde omstandigheden 
voorschotten op vereiste minimale dekkingsbijdragen als 
actief op te nemen. De aanpassing ,die van toepassing zal 
zijn vanaf 1 januari 2011, heeft naar verwachting geen 
impact op Alliander.

IFRIC 16 ‘Hedges of a Net Investment in a Foreign 
Operation’ is aangepast. De aanpassing ziet er op toe dat, 
in een geval van afdekking van een netto-investering in 
een buitenlandse activiteit, kwalificerende afdekkingsin-
strumenten gehouden mogen worden door iedere entiteit 
of entiteiten binnen de groep, inclusief de buitenlandse 
activiteit zelf, zolang voldaan wordt aan de vereisten die 
IAS 39 stelt met betrekking tot de aanwijzing, documen-
tatie en effectiviteit voor een netto-investering . 
Aangezien Alliander op dit moment geen hedge accoun-
ting toepast voor afgedekte risico’s van netto-investerin-
gen in een buitenlandse activiteit is deze interpretatie op 
dit moment niet relevant voor Alliander. 

IFRIC 17 ‘Distributions of Noncash Assets to Owners’ 
verschaft duidelijkheid over en leidraden voor de admini-
stratieve verwerking van uitkeringen van activa in natura 
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aan eigenaars van een entiteit. In samenhang hiermee is 
in IFRS 5 de vereiste opgenomen dat activa alleen worden 
geclassificeerd als aangehouden voor uitkering aan 
eigenaars als de activa beschikbaar zijn voor onmiddellij-
ke uitkering en de uitkering zeer waarschijnlijk is. IFRIC 
17 is van toepassing vanaf 1 januari 2010 en zal naar 
verwachting geen materiële impact hebben op Alliander.

Grondslagen voor de consolidatie
Dochterondernemingen
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële 
gegevens van Alliander en haar dochterondernemingen. 
Dochterondernemingen zijn ondernemingen waarop 
Alliander, direct of indirect, beslissende invloed uitoefent 
over het operationele en financiële beleid teneinde daar 
voordelen uit te behalen. Bij de bepaling of er sprake is 
van beslissende invloed worden de bestaande en potenti-
ele stemrechten, die thans uitoefenbaar of converteerbaar 
zijn, meegenomen, alsmede het bestaan van andere 
overeenkomsten die Alliander in staat stellen het operati-
onele en financiële beleid te bepalen.

De activa, verplichtingen en resultaten van dochteronder-
nemingen worden integraal geconsolideerd. De resulta-
ten van geconsolideerde maatschappijen die zijn verkre-
gen gedurende het jaar worden meegenomen vanaf de 
datum waarop de beslissende zeggenschap over deze 
ondernemingen is verkregen. Deze ondernemingen 
worden gedeconsolideerd vanaf het moment waarop geen 
beslissende zeggenschap meer kan worden uitgeoefend.

De belangen van derden in het groepsvermogen en het 
groepsresultaat worden separaat gepresenteerd als 
‘minderheidsbelangen’, respectievelijk ‘resultaat na 
belastingen toerekenbaar aan minderheidsaandeelhou-
ders’. De post aandeel van derden op de balans omvat het 
aandeel van minderheidsbelangen in de reële waarde 
(hierna aangeduid als ‘fair value’) van de geïdentificeerde 
bezittingen en verplichtingen van de dochteronderne-
mingen op de datum van de acquisitie en het aandeel van 
de minderheidsbelangen in de wijzigingen in het eigen 
vermogen vanaf deze datum. De zogeheten overnameme-
thode (of ‘purchase method’) wordt toegepast bij de 
verwerking van overnames van dochterondernemingen 
door de Alliander-groep. De kostprijs van de overname 
wordt bepaald door op de datum van overname de reële 
waarde van de overgedragen activa, de uitgegeven eigen 
vermogensinstrumenten en de aangegane of overgeno-
men schulden te bepalen, vermeerderd met de direct aan 
de acquisitie toe te rekenen kosten. De identificeerbare 
activa en verplichtingen en voorwaardelijke verplichtin-
gen die zijn overgenomen bij een acquisitie worden 
initieel gewaardeerd tegen reële waarde op acquisitieda-
tum, onafhankelijk van de omvang van het aan minder-

heidsbelangen toe te rekenen deel (zie tevens de waarde-
ringsgrondslagen betreffende goodwill).

Intercompany-transacties, balansposten en ongereali-
seerde winsten op transacties tussen dochteronderne-
mingen worden geëlimineerd. Ongerealiseerde verliezen 
worden eveneens geëlimineerd, tenzij de transactie 
aanleiding geeft tot het verantwoorden van een bijzonder 
waardeverminderingsverlies.

De waarderingsgrondslagen van dochterondernemingen 
zijn indien nodig aangepast om een consistente toepas-
sing van waarderingsgrondslagen binnen de Alliander-
groep te waarborgen.

Waarderingsgrondslagen voor de enkelvoudige 
jaarrekening
In de enkelvoudige jaarrekening heeft Alliander gebruik-
gemaakt van de optie in Titel 9 Boek 2 BW om de enkel-
voudige jaarrekening op te stellen volgens de IFRS-
grondslagen die worden gehanteerd in de geconsolideerde 
jaarrekening. Op grond van artikel 402 Titel 9 Boek 2 BW, 
is in de enkelvoudige jaarrekening een verkorte winst-en 
verliesrekening opgenomen. 

Deelnemingen en joint ventures
Deelnemingen zijn die entiteiten waarop Alliander, direct 
of indirect, invloed van betekenis uitoefent op het 
financiële en operationele beleid, maar geen beslissende 
zeggenschap. Over het algemeen is hier sprake van indien 
Alliander tussen de 20 en 50% van de stemrechten kan 
uitoefenen. In de jaarrekening is een overzicht opgeno-
men van de belangrijkste deelnemingen en joint 
ventures. 

Joint ventures zijn overeenkomsten waarbij Alliander, 
tezamen met een of meerdere partijen, activiteiten 
uitvoert waarbij alle partijen gezamenlijk de zeggenschap 
uitoefenen. 

Investeringen in deelnemingen en belangen in joint 
ventures worden gewaardeerd volgens de ‘equity method’. 
De initiële waardering vindt plaats tegen historische 
kostprijs. De boekwaarde van de deelneming of de joint 
venture omvat de goodwill (gecorrigeerd voor eventuele 
bijzondere waardeverminderingen die zich hebben 
voorgedaan) die bij de verwerving van de deelneming of 
het aangaan van de joint venture is betaald en het 
aandeel van Alliander in de wijzigingen in het eigen 
vermogen van de deelneming, respectievelijk joint 
venture na het moment van verwerving, respectievelijk 
aangaan. In het geval dat de (gecumuleerde) verliezen van 
de deelneming en/of joint venture de boekwaarde 
overstijgen, worden deze verliezen niet meer verwerkt, 
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tenzij Alliander de verplichting heeft of betalingen heeft 
gedaan om deze verliezen aan te zuiveren. In dat geval 
wordt ten laste van het resultaat een voorziening 
getroffen. 

Ongerealiseerde winsten op transacties tussen de 
Alliander-groep en haar deelnemingen/joint ventures 
worden geëlimineerd naar rato van het belang van de 
groep in de deelneming of de joint venture. 
Ongerealiseerde verliezen worden eveneens geëlimi-
neerd, tenzij deze transactie aanleiding geeft tot het 
verantwoorden van een bijzonder waardeverminderings-
verlies. De waarderingsgrondslagen van deelnemingen 
en joint ventures worden indien nodig aangepast om een 
consistente toepassing van waarderingsgrondslagen 
binnen de Alliander-groep te realiseren.

Reikwijdte van de consolidatie
In deze jaarrekening is separaat een overzicht opgeno-
men van de belangrijkste dochterondernemingen, 
deelnemingen en joint ventures. De lijst met gegevens 
betreffende de kapitaalbelangen, zoals bedoeld in de 
artikelen 379 en 414 van Boek 2 Titel 9 BW, is gedepo-
neerd ten kantore van het Handelsregister te Arnhem. 

Op 30 juni 2009 is n.v. Nuon Energy afgesplitst van n.v. 
Nuon, thans Alliander N.V.. Op 2 oktober 2009 is door 
Alliander en Enexis de joint venture Ziut B.V. opgericht, 
waarin Alliander een belang van 53% heeft gekregen. In 
dit kader heeft Alliander ultimo november de aandelen in 
Liandyn B.V. ingebracht in Ziut B.V. 

omrekening van vreemde valuta
Functionele en presentatievaluta
De posten in de jaarrekening van iedere entiteit die tot de 
Alliander-groep behoort, worden geadministreerd in de 
valuta van de primaire economische omgeving waarin de 
betrokken entiteit opereert (‘de functionele valuta’). De 
geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld in euro’s, 
de functionele en presentatievaluta van Alliander.

omrekening van transacties en balansposten in 
vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta worden omgerekend naar 
de functionele valuta tegen de op dat moment geldende 
valutakoers. Monetaire activa en verplichtingen in 
vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per 
balansdatum. Valutaomrekeningsverschillen voortvloei-
end uit de afwikkeling van in vreemde valuta luidende 
transacties, respectievelijk voortvloeiend uit de omreke-
ning per balansdatum, worden in het resultaat verwerkt, 
tenzij deze rechtstreeks worden verwerkt in het totaalre-
sultaat als kasstroomafdekking of afdekking van een 
netto-investering in een buitenlandse entiteit.

Omrekeningsverschillen op financiële activa en verplich-
tingen die tegen reële waarde worden gewaardeerd met 
verwerking van de waardeveranderingen in de winst- en 
verliesrekening, worden verwerkt als onderdeel van de 
mutatie in de reële waarde van de desbetreffende post.

omrekeningsverschillen op de balans en resultaten 
van dochterondernemingen
De activa en verplichtingen van dochterondernemingen 
waarvan de functionele valuta afwijkt van de euro 
worden omgerekend tegen de slotkoers per balansdatum, 
terwijl de resultaten worden omgerekend tegen de 
gemiddelde valutakoers over de periode. De daaruit 
voortvloeiende omrekeningsverschillen worden verant-
woord onder de translatieverschillen in het 
totaalresultaat.

Bij de consolidatie worden omrekeningsverschillen die 
ontstaan bij de omrekening van netto-investeringen in 
buitenlandse entiteiten, leningen en andere valuta-in-
strumenten die dienen als afdekking van netto-investe-
ringen, verwerkt in het totaalresultaat. Indien een 
buitenlandse entiteit wordt verkocht, worden de daarmee 
samenhangende omrekeningsverschillen in het resultaat 
verwerkt als onderdeel van het resultaat op de verkoop.

Goodwill als gevolg van de overname van een buitenland-
se entiteit wordt beschouwd als actiefpost van de buiten-
landse entiteit en wordt omgerekend tegen de slotkoers.

Bijzondere waardeverminderingen
Voor goodwill wordt jaarlijks vastgesteld of er mogelijk 
sprake is van een bijzondere waardevermindering door de 
boekwaarde te vergelijken met de realiseerbare waarde. 
Een bijzonder waardeverminderingsverlies –het verschil 
tussen de boekwaarde en realiseerbare waarde– wordt 
verwerkt in de winst- en verliesrekening.
Indien gebeurtenissen of veranderingen in omstandighe-
den hiertoe aanleiding geven, wordt vastgesteld of er 
sprake is van een bijzondere waardevermindering van 
materiële vaste activa, immateriële vaste activa of 
financiële activa. Jaarlijks en bij tussentijdse publicatie 
wordt geëvalueerd of dergelijke gebeurtenissen of 
veranderingen aan de orde zijn.

Om bijzondere waardeverminderingen te bepalen, 
worden activa gegroepeerd op het laagste niveau waarop 
deze separaat identificeerbare kasstromen genereren. 
Deze groepering van activa wordt aangeduid als kas-
stroomgenererende eenheid. Voor goodwill geldt dat het 
niveau waarop groepering van activa plaatsvindt, 
overeenkomt met de wijze waarop intern de goodwill door 
het management wordt beoordeeld, Bijzondere waarde-
verminderingen van kasstroomgenererende eenheden 
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worden in eerste instantie gealloceerd aan de goodwill 
van de kasstroomgenererende eenheid (of groep van 
kasstroomgenererende eenheden) en vervolgens pro rata 
aan de boekwaarde van de overige activa van de kas-
stroomgenererende eenheid.

De realiseerbare waarde is de hoogste van de verkoop-
prijs, verminderd met de kosten om het actief te verkopen 
of de bedrijfswaarde. Bij het bepalen van de bedrijfswaar-
de worden geschatte toekomstige kasstromen contant 
gemaakt tegen een disconteringsvoet vóór belastingen. 
Deze disconteringsvoet reflecteert de tijdswaarde van 
geld en de risico’s die specifiek met het betrokken actief 
verband houden. Indien bepaalde activa niet zelfstandig 
kasstromen genereren, dan wordt de realiseerbare 
waarde bepaald voor de kasstroomgenererende eenheid 
waarvan het desbetreffende actief deel uitmaakt.

Indien een eerder verantwoord bijzonder waardevermin-
deringsverlies is opgehouden te bestaan, dan wordt dit 
slechts teruggedraaid ten gunste van het resultaat tot het 
bedrag van de oorspronkelijke boekwaarde, verminderd 
met reguliere afschrijvingen en amortisatie tot het 
moment van terugboeking van het verlies. Bijzondere 
waardeverminderingsverliezen op goodwill worden niet 
teruggeboekt.

Beëindigde bedrijfsactiviteiten en activa aangehou-
den voor de verkoop
Vaste activa en activa die behoren tot de afzonderlijk 
belangrijke activiteiten die worden aangehouden voor de 
verkoop, alsmede de verplichtingen die daaraan zijn toe 
te wijzen, worden separaat getoond op de balans. Activa 
worden als zodanig aangemerkt indien Alliander zich 
heeft gecommitteerd het betrokken actief te verkopen, het 
verkoopproces in gang is gezet en de vermoedelijke 
verkoop naar verwachting zal plaatsvinden binnen 1 jaar 
nadat het betrokken actief als aangehouden voor de 
verkoop wordt geclassificeerd. Op deze activa wordt niet 
meer afgeschreven, doch afwaardering vindt plaats naar 
de reële waarde, verminderd met de verwachte verkoop-
kosten indien deze waarde lager is dan de boekwaarde. 
Indien de verkoop niet binnen 1 jaar heeft plaatsgevon-
den worden het betrokken actief alsmede de verplichtin-
gen die daaraan zijn toe te wijzen niet langer separaat 
getoond op de balans, tenzij de overschrijding van de 
éénjaarperiode het gevolg is van gebeurtenissen of 
omstandigheden waarover Alliander geen controle heeft 
en Alliander vasthoudt aan haar plan om het betrokken 
actief te verkopen. 

De activa die worden aangehouden voor verkoop en de 
daarbij behorende verplichtingen worden in de balans 
separaat verantwoord vanaf het moment dat deze als 

zodanig worden aangemerkt. De vergelijkende cijfers in 
de balans worden op dit punt niet aangepast. 
De resultaten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten omvat-
ten de resultaten over het gehele boekjaar tot aan het 
moment van afsluiting, onafhankelijk van het moment 
waarop de activiteiten als beëindigde bedrijfsactiviteiten 
zijn aangemerkt. De vergelijkende cijfers worden even-
eens aangepast.

Materiële vaste activa
De post materiële vaste activa is onderverdeeld in de 
volgende categorieën:

Terreinen en gebouwen; -
Elektriciteitscentrales; -
Netwerken; -
Overige vaste bedrijfsmiddelen; -
Activa in uitvoering/vooruitbetaalde activa. -

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 
historische kostprijs, verminderd met cumulatieve 
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. 
Alliander heeft bij de overgang naar IFRS op 1 januari 
2004 gebruikgemaakt van de optie in IFRS 1 ‘First-time 
Adoption of International Financial Reporting Standards’ 
om netwerken en elektriciteitscentrales te waarderen 
tegen de veronderstelde kostprijs op dat moment.

De historische kostprijs omvat alle uitgaven die direct 
zijn toe te rekenen aan de aanschaf van de materiële vaste 
activa of productie ervan voor eigen gebruik. De kostprijs 
van activa die intern zijn geproduceerd, bevatten de 
directe kosten van materialen, arbeid en andere directe 
productiekosten die aan de productie van het actief zijn 
toe te wijzen, respectievelijk de kosten die benodigd zijn 
om het actief in operationele staat te brengen.

Kosten van leningen die verband houden met de aan-
schaf van materiële vaste activa of met activa in uitvoe-
ring worden geactiveerd voor zover ze direct toerekenbaar 
zijn aan de aankoop, productie of constructie van een 
kwalificerend actief. De optie om interestlasten in de 
winst- en verliesrekening te nemen is hiermee verwij-
derd. Voor Alliander houdt dit in dat interestlasten 
verplicht worden gekapitaliseerd voor alle kwalificerende 
activa waarvan de aanvangsdatum voor activering op of 
na 1 januari 2009 valt. 

De kosten die worden gemaakt voor de vervaardiging of 
aanschaf van een materieel vast actief respectievelijk na 
het moment van ingebruikname worden slechts geacti-
veerd indien aannemelijk is dat deze kosten toekomstige 
economische voordelen zullen genereren en mits deze 
kosten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. 
Afhankelijk van de situatie worden deze investeringen 
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begrepen in de boekwaarde van de desbetreffende activa 
of worden deze separaat geactiveerd. De boekwaarde van 
het oorspronkelijke actief wordt gedesinvesteerd bij 
vervanging. Uitgaven voor onderhoud worden direct ten 
laste van het resultaat gebracht in het jaar dat deze 
worden gemaakt.

De kostprijs bevat tevens de contante waarde van de 
geschatte kosten van ontmanteling en opruiming van het 
actief en de kosten die worden gemaakt om het terrein, 
indien van toepassing, terug te brengen in de oorspronke-
lijke staat, voor zover daar een in rechte afdwingbare of 
feitelijke verplichting toe bestaat. Deze kosten worden 
geactiveerd op het moment van aanschaf of op een later 
tijdstip bij het ontstaan van de verplichting. In beide 
gevallen worden de geactiveerde kosten afgeschreven 
over de verwachte resterende levensduur van het betrok-
ken actief. 

Materiële vaste activa worden afgeschreven op basis van 
de lineaire methode, rekening houdend met de verwachte 
restwaarde, over de verwachte gebruiksduur van de 
verschillende componenten waaruit het betrokken actief 
bestaat, met uitzondering van de tot en met 30 juni 2009 
onder de overige vaste bedrijfsmiddelen verantwoorde 
gasvelden en platforms. Gasvelden en platforms worden 
afgeschreven op basis van de ‘unit of production’-metho-
de. De basis voor afschrijvingen is het verwachte reste-
rende productievolume en wordt jaarlijks op basis van 
erkend industriegebruik bepaald. Nieuwe ontdekkingen 
tijdens winningactiviteiten kunnen het verwachte 
resterende productievolume ook tussentijds doen 
wijzigen. Het afschrijvingsbedrag per unit wordt zodoen-
de voor de komende periode aangepast aan het nieuwe 
verwachte resterende productievolume.

De gebruiksduren van de componenten waaruit de activa-
categorieën bestaan, zijn als volgt opgebouwd:

Terreinen: op terreinen wordt niet afgeschreven; -
Gebouwen: 20-50 jaar; -
Elektriciteitscentrales: 20-35 jaar; -
Netwerken: 5-60 jaar; -
Gasvelden en platforms: jaarlijks bepaald op basis van  -
het verwachte resterende productievolume;
Overige vaste bedrijfsmiddelen: 3-63 jaar; -
Activa in uitvoering: op activa in aanbouw wordt niet  -
afgeschreven.

De activa behorende tot de netwerken met een korte 
gebruiksduur (5 jaar) hebben met name betrekking op 
elektronica. De netten zelf (leidingen en kabels) hebben 
over het algemeen een gebruiksduur van 40 tot 60 jaar. 
De verwachte gebruiksduur, de restwaarde en afschrij-
vingsmethoden worden jaarlijks opnieuw geëvalueerd en 

indien nodig aangepast. Winsten of verliezen bij afsto-
ting worden bepaald aan de hand van de opbrengsten en 
de op moment van afstoting geldende boekwaarde. 
Winsten worden verantwoord onder overige baten.

Immateriële vaste activa
Goodwill
Goodwill betreft het bedrag waarmee de overnameprijs de 
reële waarde van de door Alliander overgenomen identifi-
ceerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke 
verplichtingen van overgenomen dochterondernemingen 
of deelnemingen overtreft. Goodwill betaald bij de 
overname van dochterondernemingen wordt verant-
woord onder de post immateriële vaste activa. Goodwill 
betaald bij de overname van een deelneming wordt 
begrepen in de verkrijgingspijs van de betrokken deelne-
mingen. Indien de overnameprijs lager is dan de reële 
waarde van de overgenomen identificeerbare activa, 
verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen 
(negatieve goodwill), dan wordt dit verschil direct ten 
gunste van het resultaat gebracht.

De boekwaarde van goodwill omvat de historische 
kostprijs verminderd met de cumulatieve bijzondere 
waardeverminderingen. Jaarlijks wordt door middel van 
een impairment test vastgesteld of sprake is van een 
bijzondere waardevermindering van goodwill. Bij de 
bepaling van het resultaat op het afstoten van een entiteit 
of kasstroomgenererende eenheid wordt rekening 
gehouden met de goodwill die toe te kennen is aan deze 
entiteit of eenheid.

exploratie- en evaluatieactiva
Alliander heeft door middel van haar voormalige dochter-
onderneming n.v. Nuon Energy tot en met 30 juni 2009 
exploratie- en evaluatieactiva op haar balans verant-
woord. Exploratie- en evaluatieactiva betreffen de 
geactiveerde kosten met betrekking tot de exploratie naar 
en evaluatie van gasreserves. Voorbeelden van kosten die 
in aanmerking kunnen komen voor activering zijn 
exploratierechten, geologische en andere studies, en 
exploratieboringen met betrekking tot ofwel vermoedelij-
ke of mogelijke reserves onder evaluatie, ofwel vermoede-
lijke vindplaatsen. Kosten die niet in aanmerking komen 
voor activering zijn kosten gemaakt voordat exploratie-
rechten zijn verworven en overige algemene kosten die 
niet gerelateerd zijn aan een specifieke exploratieput. 
Exploratie- en evaluatieactiva worden gewaardeerd tegen 
kostprijs verminderd met cumulatieve bijzondere 
waardeverminderingen. Op exploratie- en evaluatieactiva 
wordt niet afgeschreven.

Alliander past de zogenaamde successful efforts-metho-
de toe voor exploratie en evaluatieuitgaven. Dit houdt in 
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dat wanneer een bepaalde put als technisch uitvoerbaar 
en economisch levensvatbaar wordt aangemerkt en een 
managementbesluit tot ontwikkeling is genomen of 
binnen een jaar genomen zal worden conform het meest 
recente businessplan, de geactiveerde kosten worden 
gereclassificeerd van immateriële activa naar materiële 
vaste activa – activa in uitvoering. Een put die niet voldoet 
aan deze criteria wordt als niet-succesvol aangemerkt en 
de reeds geactiveerde kosten worden als bijzondere 
waardevermindering in het resultaat opgenomen. 

Concessies, vergunningen en licenties
Concessies, vergunningen en licenties werden tot en met 
30 juni 2009 (datum afsplitsing n.v. Nuon Energy) op de 
balans verantwoord. Ze worden gewaardeerd tegen 
historische kostprijs verminderd met cumulatieve 
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. 
Afschrijving vindt plaats over de geschatte gebruiksduur 
van de activa, op basis van de lineaire methode. De duur 
van de concessies en licenties wordt gebruikt als 
gebruiksduur. 

Verwerking van Co2-emissierechten
CO2-emissierechten zijn tot en met 30 juni 2009 (datum 
afsplitsing n.v. Nuon Energy) op de balans opgenomen. 
Voor de verwerking van deze CO2-emissierechten wordt 
onderscheid gemaakt tussen de rechten die voor eigen 
gebruik zijn bestemd, die dienen om het benodigde 
aantal rechten voor de daadwerkelijke CO2-uitstoot te 
dekken, en de rechten die worden gehouden voor 
handelsdoeleinden.

De rechten die voor eigen gebruik zijn bestemd en door de 
overheid toegekende rechten worden tegen nihil gewaar-
deerd, aangezien deze om niet zijn verkregen. 
Aangekochte rechten voor eigen gebruik worden gewaar-
deerd tegen de verkrijgingsprijs. Op het moment dat de 
werkelijke CO2-uitstoot de hoeveelheid beschikbare 
rechten overschrijdt, wordt voor het tekort een verplich-
ting gevormd ten laste van het resultaat tegen de naar 
verwachting te betalen bedragen van de CO2-
emissierechten die zullen worden bijgekocht. 

De handelspositie in emissierechten wordt verwerkt 
tegen marktprijzen en wijzigingen hierin worden direct 
in het resultaat verwerkt. Bij de handelspositie in 
Certified Emission Rights (CERs) wordt rekening gehou-
den met de mogelijkheid om CERs om te zetten in 
(Europese) emissierechten.

Financiële activa 
Binnen de post financiële activa – veelal investeringen in 
leningen en aandelen – wordt onderscheid gemaakt in de 
hierna beschreven categorieën. Financiële activa worden 

als kortlopend aangemerkt indien de resterende looptijd 
per balansdatum minder dan 12 maanden bedraagt. 
Indien de resterende looptijd meer dan 12 maanden is, 
dan wordt het actief als langlopend aangemerkt. De 
waardering is afhankelijk van de categorie waarin het 
financieel actief is ingedeeld.

Leningen en vorderingen
Leningen en vorderingen zijn primaire financiële instru-
menten met vaste of variabele betalingen die niet op een 
actieve markt staan genoteerd. De waardering op het 
moment van eerste verwerking van de post leningen en 
vorderingen vindt plaats tegen reële waarde. Over het 
algemeen is dit gelijk aan de kostprijs van het financieel 
actief. De waardering na eerste verwerking vindt plaats 
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-
interestmethode.

Indien voor deze financiële activa een reële-waardeafdek-
king heeft plaatsgevonden, dan wordt de geamortiseerde 
kostprijs van het financieel actief aangepast voor de 
winst of het verlies dat is toe te rekenen aan het afgedekte 
risico. Deze waardemutaties worden in het resultaat 
verwerkt. 

Voor verkoop beschikbare financiële activa
Voor verkoop beschikbare financiële activa worden 
gewaardeerd tegen reële waarde – zowel initieel als 
gedurende de periode dat het actief wordt aangehouden. 
De wijzigingen in reële waarde worden verwerkt in het 
eigen vermogen. Op het moment dat deze activa worden 
verkocht, wordt de cumulatieve waardemutatie die in het 
eigen vermogen is verwerkt in de winst- en verliesreke-
ning opgenomen. De interestbaten worden in de winst- 
en verliesrekening opgenomen in de periode waaraan 
deze baten kunnen worden toegerekend. Investeringen 
in aandelen of andere eigen-vermogensinstrumenten 
waarvan de marktwaarde niet staat genoteerd in een 
actieve markt, en waarvan de reële waarde niet betrouw-
baar kan worden bepaald, worden na initiële opname 
gewaardeerd tegen kostprijs.

Derivaten en de administratieve verwerking van 
afdekkingstransacties
Derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde. 
De reële waarden worden afgeleid van marktprijzen die 
staan genoteerd in actieve markten, of door gebruikma-
king van recente vergelijkbare markttransacties of 
waarderingsmethoden, zoals discounted cash flow-mo-
dellen en optiewaarderingsmodellen indien geen actieve 
markt bestaat.

Derivaten worden onder de kortlopende, respectievelijk 
langlopende activa geclassificeerd indien de reële waarde 
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positief is en onder de kort-, respectievelijk langlopende 
verplichtingen indien de reële waarde negatief is. 
Vorderingen en verplichtingen uit hoofde van derivaten 
voor transacties met dezelfde tegenpartij worden gecom-
penseerd indien er een contractueel of juridisch recht tot 
compensatie bestaat en Alliander de intentie heeft om de 
uit de transacties voortvloeiende kasstromen netto af te 
wikkelen.

Verwerking van mutaties in de reële waarde van 
derivaten
De verwerking van mutaties in de reële waarde (hierna 
ook aangeduid als fair value-mutaties) van derivaten is 
ervan afhankelijk of het derivaat wordt aangehouden 
voor handelsdoeleinden of als afdekkingsinstrument (en 
als zodanig is aangemerkt voor accountingdoeleinden als 
een effectieve hedge relatie) en, indien het laatste het 
geval is, het risico dat wordt afgedekt.

In principe worden alle mutaties in de reële waarde van 
derivaten in het resultaat verwerkt en worden tot en met 
30 juni 2009 (datum afsplitsing n.v. Nuon Energy) alle 
energie commodity-contracten (olie, gas, kolen, elektrici-
teit, CO2-emissierechten en de gerelateerde posities in 
vreemde valuta) als derivaat aangemerkt. Op het algeme-
ne principe dat alle reële-waardemutaties in het resultaat 
moeten worden verwerkt bestaan twee uitzonderingen:

Commodity-contracten die zijn bestemd voor eigen  -
gebruik;
Afdekkingstransacties. -

Commoditycontracten bestemd voor eigen gebruik
Alliander maakt gebruik van energie commodity-contrac-
ten voor de fysieke inkoop en verkoop van olie, kolen, gas 
en elektriciteit ten behoeve van de productie, inkoop en 
verkoop. Voor deze contracten wordt ‘accrual accounting’ 
toegepast en worden de transacties op het moment van 
levering tegen de dan van toepassing zijnde prijzen 
verwerkt. Bij het aangaan van commodity-contracten 
worden de contracten geclassificeerd als zijnde bestemd 
voor eigen gebruik, als afdekkingstransactie of als 
aangehouden voor handelsdoeleinden.

Afdekkingstransacties
Alliander maakt gebruik van derivaten om valutarisico’s 
op activa en verplichtingen, interestrisico’s op langlopen-
de leningen en prijsrisico’s die voortvloeien uit energie 
commodity-contracten af te dekken. Deze afdekkings-
transacties zijn onder te verdelen in de volgende drie 
categorieën:

reële-waardeafdekking: dit zijn afdekkingstransacties  -
die dienen ter afdekking van het risico op schommelin-
gen in de reële waarde van activa en/of verplichtingen 
op de balans, of een deel daarvan, of van vaststaande 

toezeggingen, of een deel daarvan, die het resultaat 
kunnen beïnvloeden. Een vaststaande toezegging 
betreft een bindende overeenkomst tot ruil van een 
bepaalde hoeveelheid economische middelen tegen een 
bepaalde prijs op een bepaalde datum, respectievelijk 
data in de toekomst. Wijzigingen in de reële waarde 
van derivaten die als reële-waardeafdekking worden 
aangemerkt worden in het resultaat verantwoord, 
tezamen met de wijzigingen in de reële waarde van de 
(groep van) activa en verplichtingen die zijn toe te 
wijzen aan het afgedekte risico. 

kasstroomafdekking: dit zijn afdekkingstransacties die  -
het risico op schommelingen in (toekomstige) kasstro-
men die het resultaat kunnen beïnvloeden, afdekken. 
De afdekkingen zijn toewijsbaar aan een specifiek 
risico dat is gerelateerd aan een balanspost of een 
toekomstige transactie die hoogst waarschijnlijk is. 
Het effectieve deel van de wijzigingen in de reële 
waarde van de hedge-reserve wordt in het eigen 
vermogen onder de reserves verwerkt. Het niet-effectie-
ve deel wordt verwerkt in het resultaat. De cumulatieve 
bedragen die in het eigen vermogen zijn verwerkt, 
worden overgeheveld naar het resultaat in dezelfde 
periode waarin de afgedekte transactie in het resultaat 
wordt verwerkt. Echter, indien een verwachte toekom-
stige transactie die is afgedekt leidt tot de opname op 
de balans van een niet-financieel actief of een niet-fi-
nanciële verplichting, dan worden de cumulatieve 
waardemutaties van de afdekkingen, die zijn verwerkt 
in het eigen vermogen, begrepen in de initiële waarde-
ring van het betrokken actief, respectievelijk de ver-
plichting. Als de afdekking vervalt of wordt verkocht, 
of indien het afdekkingsinstrument niet langer aan de  -
criteria voor het toepassen van de administratieve 
verwerking van afdekkingstransacties (‘hedge accoun-
ting’) voldoet, dan blijft het cumulatieve resultaat in het 
eigen vermogen tot het moment waarop de verwachte 
toekomstige transactie in het resultaat wordt begrepen. 
Indien een verwachte toekomstige transactie geen 
doorgang zal vinden, dan wordt het cumulatieve 
resultaat dat in het eigen vermogen was verwerkt 
overgeheveld naar het resultaat. 

Afdekking van een netto-investering in een buitenland- -
se entiteit: dit zijn afdekkingstransacties die het risico 
op schommelingen in de waarde van netto-investerin-
gen in buitenlandse activiteiten –waarvan de functio-
nele valuta afwijkend is van de euro– als gevolg van 
valutakoerswijzigingen afdekken. Indien de afdekking 
effectief is, dan wordt de mutatie in de reële waarde van 
de afdekkingstransacties verwerkt in het eigen vermo-
gen onder de reserve translatieverschillen. Indien dit 
niet het geval is, dan wordt de waardemutatie verwerkt 
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in het resultaat. Bij afstoting van de buitenlandse 
entiteit worden de cumulatieve waardemutaties van  
de afdekkingstransacties die zijn begrepen in het eigen 
vermogen overgeheveld naar het resultaat.

Leases waarbij Alliander optreedt als lessor
Financiële leases
Alliander is een aantal leases aangegaan voor energiege-
relateerde installaties. Indien vrijwel alle risico’s en 
voordelen die verband houden met de eigendom van de 
betrokken installaties zijn overgedragen aan de lessee 
worden deze aangemerkt als financiële lease. De contante 
waarde van de termijnen, eventueel vermeerderd met de 
restwaarde, wordt als boekwaarde in de balans opgeno-
men als leasevordering. Geschatte restwaarden die zijn 
gebruikt in de bepaling van de bruto-investering door 
Alliander, doch die niet door andere partijen dan de lessee 
zijn gegarandeerd, worden periodiek beoordeeld. Indien 
de restwaarde naar verwachting lager zal zijn, dan wordt 
de afname van de vorderingen uit hoofde van financiële 
leases direct ten laste van het resultaat gebracht. De 
ontvangen leasetermijnen worden behandeld als terug-
betalingen van, respectievelijk interestopbrengsten op de 
hoofdsom die door Alliander is geïnvesteerd. De interest-
opbrengsten betreffen de effectieve interest op de door 
Alliander gedane netto-investering. De boekwaarde van 
de door Alliander in financiële leases geïnvesteerde 
bedragen worden verantwoord onder de financiële vaste 
activa.

operationele leases
Naast financiële leases, is Alliander operationele leases 
aangegaan voor warmtenetten, energiegerelateerde 
installaties en kantoorruimte. Operationele leases 
betreffen leases die niet als financiële leases worden 
aangemerkt, waarbij de risico’s en voordelen die samen-
hangen met het eigendom van de betrokken activa niet, 
of niet nagenoeg geheel, zijn overgedragen aan de lessee.

De activa die ter beschikking zijn gesteld aan derden 
onder operationele leases worden verantwoord onder de 
post materiële vaste activa. De opbrengsten uit operatio-
nele leases worden over de looptijd in de winst- en 
verliesrekening verwerkt onder de bedrijfsopbrengsten. 

Voorraden
Voorraden, met uitzondering van de voorraad kolen 
(aanwezig tot en met 30 juni 2009), worden gewaardeerd 
tegen kostprijs of lagere netto realiseerbare waarde. Deze 
voorraden bestaan uit grond- en hulpstoffen, voorraden 
in bewerking en gereed product. De kostprijs van de 
voorraden wordt bepaald op basis van de FIFO-methode 
(first in, first out). De netto realiseerbare waarde wordt 
bepaald aan de hand van de geschatte verkoopprijs onder 

normale bedrijfsomstandigheden, verminderd met de 
geschatte verkoopkosten. In afwijking van het voorgaan-
de wordt de voorraad kolen tegen reële waarde vermin-
derd met verkoopkosten gewaardeerd, omdat deze 
voorraad deel uitmaakt van de handelspositie in dit type 
commodity. Wijzigingen in de reële waarde van de 
voorraad kolen worden in het resultaat verwerkt in de 
periode van de wijziging. 

Handels- en overige vorderingen
Handels- en overige vorderingen worden in eerste 
instantie gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens 
tegen geamortiseerde kostprijs, verminderd met eventu-
ele bijzondere waardeverminderingen. Gezien de veelal 
korte looptijd zijn de reële waarde en geamortiseerde 
kostprijs van deze posten over het algemeen nagenoeg 
gelijk aan de nominale waarde. Bijzondere waardevermin-
deringsverliezen worden in het resultaat verwerkt indien 
objectief is vast te stellen dat bedragen niet inbaar zijn.

Liquide middelen
De post liquide middelen omvat alle financiële instru-
menten die liquide zijn en waarvan de looptijd bij het 
aangaan van het instrument minder dan drie maanden 
bedraagt. De post liquide middelen bestaat uit bankte-
goeden, callgelden en kortlopende deposito’s die zijn 
uitgezet bij banken. Uitstaande debetsaldi bij banken 
worden slechts onder de liquide middelen opgenomen 
indien Alliander het recht heeft om debet- en creditsaldi 
met elkaar te verrekenen, deze debet- en creditsaldi 
uitstaan bij dezelfde tegenpartij en Alliander de intentie 
heeft van dit recht gebruik te maken en in de praktijk ook 
daadwerkelijk gebruik hiervan maakt.

Liquide middelen worden bij eerste opname gewaardeerd 
tegen reële waarde en daarna tegen geamortiseerde 
kostprijs, hetgeen over het algemeen overeenkomt met de 
nominale waarde. Onder de liquide middelen zijn tevens 
opgenomen de liquide middelen waarover Alliander niet 
vrij kan beschikken. Schulden aan kredietinstellingen 
worden verantwoord onder de post rentedragende 
verplichtingen.

Rentedragende verplichtingen 
Rentedragende verplichtingen, die voor het merendeel 
bestaan uit leningen, worden bij eerste opname in de 
balans gewaardeerd tegen reële waarde van de te ontvan-
gen tegenprestatie, verminderd met de transactiekosten. 
De waardering van rentedragende verplichtingen, met 
uitzondering van derivaten, na eerste verwerking vindt 
plaats tegen geamortiseerde kostprijs. Indien voor deze 
rentedragende verplichtingen een reële-waardeafdekking 
heeft plaatsgevonden, dan wordt de geamortiseerde 
kostprijs van de rentedragende verplichting aangepast 
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voor de verandering in de reële waarde dat is toe te 
rekenen aan het afgedekte risico. Deze waardemutaties 
worden in het resultaat verwerkt. 

Leases waarbij Alliander optreedt als lessee
Financiële leases
Alliander is een aantal leases aangegaan voor ICT-activa. 
Indien nagenoeg alle risico’s en voordelen die verband 
houden met de eigendom van de betrokken activa zijn 
overgedragen aan Alliander, dan is sprake van een 
financiële lease. In dat geval wordt op het moment van 
het aangaan van de lease een actief respectievelijk 
verplichting opgenomen ter grootte van de laagste van de 
reële waarde of de contante waarde van de toekomstige 
leaseverplichtingen. Afschrijving van het actief vindt 
plaats over de kortste van de gebruiksduur van het actief 
of de looptijd van het leasecontract. Daarom worden de 
leasetermijnen behandeld als een terugbetaling van de 
hoofdsom en een interestvergoeding voor de tegenpartij 
(lessor). De interestlasten weerspiegelen een effectieve 
interest op de door de lessor gedane investering. 

De activa die Alliander van de lessor ter beschikking heeft 
gekregen onder financiële leases zijn verantwoord onder 
de post materiële vaste activa. De daarbij behorende 
leaseverplichtingen worden verantwoord onder de lang- 
en kortlopende verplichtingen, al naar gelang de betaling 
van de leasetermijnen plaatsvindt minder dan 12 
maanden of meer dan 12 maanden na balansdatum.

operationele leases
Operationele leases betreffen leases die niet worden 
geclassificeerd als financiële leases, waarbij de risico’s en 
voordelen die verband houden met de eigendom van de 
betrokken activa niet nagenoeg geheel zijn overgedragen 
aan de lessee.

De kosten van operationele leases worden ten laste van 
het resultaat gebracht.

Bijdragen in aanleg, overheidssubsidies en 
investeringspremies
Bijdragen in aanleg
Bijdragen in de aanleg en betalingen ontvangen van 
klanten, vastgoedontwikkelaars en lokale en regionale 
overheidsinstanties voor de gemaakte kosten voor 
elektriciteits- en gasinfrastructuur van nieuwe woon- en 
industrielocaties worden als vooruitontvangen opbrengs-
ten op de balans verantwoord. De vooruitontvangen 
opbrengsten worden geamortiseerd over de verwachte 
levensduur van de betrokken activa. De amortisatie 
wordt in de winst-en verliesrekening verantwoord onder 
overige baten.

overheidssubsidies en investeringspremies
Overheidssubsidies en investeringspremies worden 
verantwoord indien redelijke zekerheid bestaat dat aan 
de condities voor het verkrijgen van de subsidies of 
premies wordt of zal worden voldaan en dat het bedrag 
zal worden ontvangen. Subsidies en investeringspremies 
ontvangen voor investeringen in materiële vaste activa 
worden als vooruitontvangen opbrengsten in de balans 
opgenomen en worden geamortiseerd over de verwachte 
levensduur van de betrokken activa. De amortisatie 
wordt in de winst-en verliesrekening verantwoord onder 
overige baten.

Overheidssubsidies en exploitatiesubsidies die geen 
verband houden met investeringen in materiële vaste 
activa of andere vaste activa worden in het resultaat 
verwerkt op het moment dat de daarbij behorende kosten 
worden gemaakt. 

Belastingen
Latente belastingvorderingen en -verplichtingen voort-
vloeiend uit tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde, 
zoals blijkend uit de jaarrekening, en de fiscale boek-
waarde worden bepaald op basis van de tarieven voor de 
vennootschapsbelasting die thans gelden, respectievelijk 
die op basis van de bestaande wetgeving naar verwach-
ting van toepassing zullen zijn ten tijde van de afwikke-
ling van de latente belastingvordering of -verplichting. 
Latente belastingvorderingen, ontstaan als gevolg van 
bijvoorbeeld operationele verliezen, worden opgenomen 
als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat verreke-
ning kan plaatsvinden met toekomstige fiscale winsten. 
Compensatie van latente belastingvorderingen en 
-verplichtingen vindt slechts plaats indien Alliander een 
wettelijk recht tot verrekening heeft en de vorderingen en 
verplichtingen verband houden met belastingen die door 
een en dezelfde (overheids)instantie worden geheven. 
Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde.

De belastingen over het resultaat worden berekend op 
basis van de geldende tarieven voor de vennootschapsbe-
lasting en gewaardeerd tegen nominale waarde. Hierbij 
wordt rekening gehouden met permanente verschillen 
tussen het fiscale en het in de jaarrekening gepresenteer-
de resultaat en met de mogelijkheden van voorwaartse 
verliescompensatie, in het geval latente belastingvorde-
ringen uit hoofde van operationele verliezen niet zijn 
gewaardeerd.
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Voorzieningen voor personeelsbeloningen
Collectieve regelingen waarbij meerdere werkgevers 
zijn aangesloten 
Alliander heeft een aantal toegezegd-pensioenregelingen 
en toegezegde-bijdrageregelingen waarbij over het 
algemeen premies worden betaald aan een pensioen-
fonds of verzekeringsmaatschappij. De belangrijkste 
pensioenregelingen, die zijn ondergebracht bij het ABP 
en bij het Pensioenfonds Metaal en Techniek, betreffen 
collectieve regelingen waarbij meerdere werkgevers zijn 
aangesloten. Deze regelingen betreffen in wezen toege-
zegd-pensioenregelingen. Echter, aangezien Alliander 
geen toegang heeft tot de benodigde informatie én de 
deelname aan de collectieve regelingen Alliander bloot-
stelt aan actuariële risico’s die verband houden met 
huidige en voormalige werknemers van andere entitei-
ten, worden beide regelingen behandeld als toegezegde-
bijdrageregelingen en worden de verschuldigde pensioen-
premies over het boekjaar verwerkt als pensioenlasten in 
de jaarrekening. Ten aanzien van regelingen waarbij 
meerdere werkgevers zijn aangesloten, geldt tevens dat 
ingeval een contractuele overeenkomst bestaat waarin 
wordt bepaald hoe een surplus zal worden uitgekeerd aan 
de deelnemers of hoe een tekort zal worden gefinancierd, 
én de regeling administratief wordt verwerkt als een 
toegezegde-bijdrageregeling, een vordering respectieve-
lijk verplichting wordt opgenomen die uit de contractuele 
overeenkomst voortvloeit. De resulterende baten of 
lasten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt. 
De pensioenen van de meerderheid van de werknemers 
van Alliander zijn ondergebracht bij het ABP en kennen 
geen contractuele bepalingen als hiervoor bedoeld. 
Daarom is geen vordering of verplichting uit dien hoofde 
op de balans opgenomen.

Pensioenen en overige personeelsbeloningen na 
uitdiensttreding
De post pensioenen en overige personeelsbeloningen 
omvat onder andere de regeling inzake de ziektekosten-
verzekering van gepensioneerde werknemers. Deze 
regeling is niet ondergebracht bij een externe verzekeraar 
of pensioenfonds.

Het bedrag dat als verplichting op de balans staat voor de 
bijdrage in de ziektekosten en overige regelingen na 
uitdiensttreding bestaat uit de volgende componenten: 

de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde  -
van toegezegde ziektekostenbijdrage; vermeerderd of 
verminderd met:
actuariële winsten of verliezen; verminderd met: -
kosten van verstreken diensttijd die op balansdatum  -
niet zijn verwerkt.

Deze componenten worden actuarieel bepaald.

De contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde 
van toegezegde rechten op ziektekostenverzekering wordt 
bepaald op basis van de ‘projected unit credit’-methode. 
Deze methode houdt rekening met de opgebouwde 
rechten per balansdatum en veranderingen in de rechten. 
De aan het dienstjaar toe te rekenen kosten van de 
ziektekostenregeling en de interestdotatie aan de voorzie-
ning worden in het resultaat verantwoord onder de 
personeelskosten.

overige langetermijnpersoneelsbeloningen
De overige langetermijnpersoneelsbeloningen omvatten 
de regelingen, anders dan pensioenregelingen, waarvan 
de uitbetaling niet plaatsvindt binnen 12 maanden na 
het einde van de periode van het verrichten van arbeid 
door de betrokken werknemers. Deze regelingen bestaan 
uit de uitkeringen bij ziekte, jubileumuitkeringen, 
uitkeringen bij het bereiken van de pensioengerechtigde 
leefijd en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aan 
voormalige werknemers, voorwaardelijke bonussen en 
additionele vakantiedagen vanaf een bepaalde leeftijd. 
Deze regelingen zijn niet ondergebracht bij pensioen-
fondsen of verzekeringsmaatschappijen.
De verplichting voor de overige langetermijnpersoneels-
beloningen op de balans bestaat uit de contante waarde 
van de toegekende rechten. Indien van toepassing 
worden schattingen gemaakt voor bijvoorbeeld toekom-
stige salarisstijgingen, personeelsverloop en soortgelijke 
factoren. Deze factoren komen tot uiting in de calculatie 
van de voorziening. Wijzigingen in de omvang van de 
verplichting als gevolg van een wijziging in actuariële 
veronderstellingen, respectievelijk wijzigingen in 
regelingen worden direct in het resultaat verwerkt.
De aan het dienstjaar toe te rekenen kosten en de inte-
restdotatie aan de voorziening worden in het resultaat 
verwerkt onder de personeelskosten.

ontslagvergoedingen/reorganisatie
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen als gevolg van 
hetzij het besluit van Alliander om de arbeidsrelatie met 
een werknemer te beëindigen vóór de reguliere pensione-
ringsdatum, hetzij vanwege het besluit van een werkne-
mer om op vrijwillige basis in te stemmen met de 
beëindiging van de arbeidsrelatie.
De aard en het bedrag van de ontslagvergoeding zijn 
vastgelegd in het Sociaal Plan dat periodiek wordt 
heronderhandeld. 
Een voorziening wordt slechts getroffen indien Alliander 
een gedetailleerd plan voor het ontslag heeft opgesteld, 
het plan goedgekeurd en gecommuniceerd is en indien er 
geen realistische mogelijkheid is dat dit plan op een later 
tijdstip wordt ingetrokken.
De voorziening wordt gewaardeerd tegen de reële waarde 
van de verplichting. Indien betaling van de vergoeding 
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naar verwachting plaatsvindt meer dan 12 maanden na 
balansdatum, dan wordt de voorziening tegen contante 
waarde opgenomen.
 
overige voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd indien:

Per balansdatum een juridisch afdwingbare en/of  -
feitelijke verplichting bestaat die voortvloeit uit 
gebeurtenissen voor de balansdatum;
Het aannemelijk is dat er een uitstroom van middelen  -
zal plaatsvinden om de verplichting af te wikkelen;
Een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de  -
verplichting.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde van de uitgaven die naar verwachting nodig zijn, 
tenzij het effect van de tijdswaarde van geld significant is. 
In dat geval wordt de voorziening gewaardeerd tegen 
contante waarde.

Handelsschulden en overige te betalen posten
Handelscrediteuren en overige schulden worden in eerste 
instantie tegen reële waarde op de balans opgenomen. 
Daarna vindt waardering plaats tegen geamortiseerde 
kostprijs. Gezien de veelal korte looptijd zijn de reële 
waarde en geamortiseerde kostprijs van deze posten over 
het algemeen nagenoeg gelijk aan de nominale waarde.

opbrengstverantwoording
De opbrengst wordt verantwoord in de periode waarin de 
levering van goederen en diensten heeft plaatsgevonden 
tegen de reële waarde van de transactie. Daarnaast geldt 
dat omzet slechts wordt verantwoord indien risico’s en 
voordelen van de eigendom zijn overgedragen aan de 
koper, het waarschijnlijk is dat de economische voordelen 
naar Alliander zullen toevloeien en de opbrengst be-
trouwbaar kan worden vastgesteld.

Netto-omzet en overige bedrijfsopbrengsten
Deze opbrengsten bestaan uit de volgende componenten:

Gereguleerde opbrengsten – transport van elektriciteit  -
en gas; de opbrengsten uit hoofde van het transport van 
elektriciteit en gas via het netwerk van Liander aan de 
klant omvatten tot en met 2008 zowel vaste als variabe-
le componenten. Vanaf 2009 is sprake van alleen een 
vaste component, het capaciteitstarief, onafhankelijk 
van het geleverde volume. Tot en met 2008 was nog 
sprake van een variabele component gerelateerd is aan 
het geleverde volume. Voor de levering van diensten in 
de consumentenmarkt worden voor de periode vanaf de 
jaarafrekening tot aan de balansdatum inschattingen 
gemaakt voor de nog te factureren omzet voor de 
periode. De inschattingen zijn gebaseerd op klantenca-
tegorieën met bijbehorende profielverbruiken. Ook 
wordt rekening gehouden met verbruiksafhankelijke 

indicatoren zoals weersgesteldheid. 
Vrij domein opbrengsten – opbrengsten uit vrij domein  -
activiteiten zoals meetdiensten, periodieke vergoeding 
(gas)aansluitingen, transformatorhuren en aanleg en 
onderhoud van complexe energie-infrastructuren.

overige baten
De overige baten bestaan onder meer uit de volgende 
posten:
Amortisatie van bijdragen in aanleg, overheidssubsidies 
en investeringspremies; verwezen wordt naar de waarde-
ringsgrondslagen inzake dit onderwerp.
Resultaat uit hoofde van het afstoten van materiële vaste 
activa; dit betreft het saldo van de netto-opbrengst uit 
hoofde van verkopen en de boekwaarde van het afgesto-
ten actief. Winsten en verliezen uit hoofde van de afsto-
ting van activa worden gesaldeerd weergegeven.

kosten van inkoop en uitbesteed werk
Deze post omvat de kosten voor elektriciteitsactiviteiten 
de inkoopkosten van netverliezen waarin mede begrepen 
worden de te verwachten effecten van reconciliatie, van 
transportcapaciteit, van transportbeperkingen en van 
compensatievergoedingen. Verder zijn in deze post 
begrepen de kosten van grond- en hulpstoffen die zijn 
gebruikt bij de levering van goederen en diensten alsme-
de de kosten voor uitbesteed werk zoals facturatie en 
inning en inhuur van aannemers. 

Geactiveerde productie voor eigen gebruik
Deze post omvat onder meer de kosten van het eigen 
personeel van Alliander, gemaakt in het kader van 
investeringsprojecten.

Financiële baten
De financiële baten bestaan uit interestbaten op de 
financiële (rentedragende) activa, zijnde leningen en 
vorderingen en liquide middelen, waaronder deposito’s 
en callgelden, berekend op basis van de effectieve-inte-
restmethode, alsmede uit baten uit hoofde van valutare-
sultaten en mutaties in de reële waarde van 
rentederivaten.

Financiële lasten
De financiële lasten bestaan uit de volgende posten:

Interestlasten; deze post omvat de interestlasten op de  -
rentedragende verplichtingen, berekend op basis van 
de effectieve-interestmethode. De rentedragende 
verplichtingen omvatten leningen, schulden uit hoofde 
van het (Euro) Medium Term Notes-programma, de 
achtergestelde en groene leningen en het commercial 
paper. Daarnaast zijn hierin begrepen de overige kosten 
van financiering, zoals kosten van letters of credit, 
bereidstellingsprovisies, etc.;
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Valutaresultaten; deze post omvat valutaresultaten die  -
voortvloeien uit de omrekening van transacties in 
vreemde valuta en van financiële activa en verplichtin-
gen en derivaten die luiden in vreemde valuta, met 
uitzondering van resultaten uit hoofde van kasstroom-
afdekkingen die in eerste aanleg in het eigen vermogen 
worden verwerkt;
Mutaties in de reële waarde van rentederivaten; deze  -
worden gebruikt als reële-waardeafdekkingen. 
Bovendien worden onder deze post de daarmee corres-
ponderende aanpassingen van de geamortiseerde 
kostprijs van financiële activa en verplichtingen voor 
het afgedekte risico begrepen;
Resultaten inzake het beëindigen van CBL of andere  -
financieringscontracten.

Grondslagen voor het geconsolideerd 
kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 
methode, waarbij voor de herleiding van de mutatie in de 
liquide middelen wordt uitgegaan van het nettoresultaat 
volgens de winst- en verliesrekening. Koers- en omreke-
ningsverschillen worden geëlimineerd voor zover deze 
niet tot een kasstroom hebben geleid. De financiële 
gevolgen van de verwerving dan wel afstoting van 
deelnemingen en dochterondernemingen komen afzon-
derlijk tot uiting in de kasstroom uit investeringsactivi-
teiten. In verband hiermee komen de getoonde kasstro-
men niet overeen met de mutaties zoals die in de 
geconsolideerde balansen worden vermeld.

Het in de balans gehanteerde liquidemiddelenbegrip 
komt overeen met het gehanteerde begrip in het 
kasstroomoverzicht.

Activa en passiva aangehouden voor verkoop worden 
nader toegelicht in noot [32]. 
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NooT 1 | MATeRIëLe VASTe ACTIVA

Materiële vaste activa

€ miljoen
Bedrijfs-

gebouwen 
en -terreinen

elektriciteits-
centrales Netwerken

Gasvelden 
en platforms

overige 
vaste 

bedrijfs 
middelen

Activa in 
uitvoering Totaal

Stand per 1 januari 2008

aanschafwaarde 310 1.245 7.989 - 1.480 268 11.292

cumulatieve afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen -157 -510 -3.594 - -959 - -5.220

Boekwaarde per 1 januari 2008 153 735 4.395 - 521 268 6.072

Mutaties 2008

investeringen 2 - 305 3 99 531 940

Nieuwe consolidaties - - - 339 32 228 599

desinvesteringen -6 - - - -11 - -17

afschrijvingen -8 -65 -182 -57 -100 - -412

Bijzondere waardeverminderingen - -8 -1 - - - -9

terugname bijzondere 
waardeverminderingen - 4 3 - 3 - 10

herrubricering naar activa aangehouden 
voor de verkoop - - -243 - - - -243

herrubriceringen en overige mutaties 21 58 7 - 27 -84 29

Totaal 9 -11 -111 285 50 675 897

Stand per 31 december 2008

aanschafwaarde 304 1.245 7.737 342 1.611 943 12.182

cumulatieve afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen

-142 -521 -3.453 -57 -1.040 - -5.213

Boekwaarde per 31 december 2008 162 724 4.284 285 571 943 6.969

Mutaties 2009

investeringen 1 - 5 1 58 572 637

vervallen consolidaties -64 -707 -246 -378 -386 -823 -2.604

desinvesteringen - - -22 - -36 -13 -71

afschrijvingen -6 -33 -153 -52 -69 - -313

herrubriceringen en overige mutaties 21 16 257 144 71 -488 21

Totaal -48 -724 -159 -285 -362 -752 -2.330

Stand per 31 december 2009

aanschafwaarde 212 - 7.557 - 779 191 8.739

cumulatieve afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen -98 - -3.432 - -571 - -4.101

Boekwaarde per 31 december 2009 114 - 4.125 - 208 191 4.638

Investeringen 
De investeringen in materiële vaste activa gedurende het 
boekjaar bedroegen € 637 miljoen (2008: € 940 miljoen). 
In onderstaande tabel zijn de investeringen onderschei-

den naar het netwerkbedrijf (Alliander N.V.) en het 
productie- en leveringsbedrijf (n.v. Nuon Energy) 
weergegeven.

Investeringen

€ miljoen 2009 2008

Netwerkbedrijf 397 363

Productie- en leveringsbedrijf 240 577

Totaal 637 940
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Vervallen consolidaties
Per 30 juni 2009 is n.v. Nuon Energy afgesplitst van n.v. 
Nuon (thans Alliander N.V.). Ultimo november zijn de 
aandelen in Liandyn B.V. overgedragen aan Ziut B.V. Dit 
laatste heeft een geringe impact.

Desinvesteringen
De desinvesteringen in 2009 houden verband met 
buitengebruikstelling van netwerkactiva, overige vaste 
bedrijfsmiddelen en verkoop van gebouwen. 

Bijzondere waardeverminderingen en terugname 
bijzondere waardeverminderingen
In 2009 hebben geen bijzondere waardeverminderingen 
plaatsgevonden. In 2008 is een terugname van bijzonde-
re waardeverminderingen van € 1 miljoen verantwoord, 
bestaande uit bijzondere waardeverminderingen van 
€ 9 miljoen, gecompenseerd door een terugname van een 
bijzondere waardeverminderingen van € 10 miljoen.
De waardeverminderingen hebben alleen bij het produc-
tie en leveringbedrijf plaatsgevonden.

Om de bijzondere waardeverminderingen te kunnen 
bepalen, zijn voor de desbetreffende activa ultimo het 
verslagjaar impairment tests uitgevoerd. In vrijwel alle 
gevallen is de bedrijfswaarde van het betrokken actief 
gehanteerd voor de bepaling van de realiseerbare waarde. 
De verwachte toekomstige kasstromen, gebaseerd op de 
meest recente businessplannen, samenhangend met de 
activa zijn hiertoe contant gemaakt en vergeleken met de 
huidige boekwaarde. Bij de bepaling van de waarde 
hanteert Alliander disconteringsvoeten die zijn afge-
stemd op het risicoprofiel van de activa. In boekjaar 2009 
hanteerde Alliander een disconteringsvoet voor belastin-
gen van 7,4% voor de netwerkactiviteiten en 8,7% voor 
vrij domein activiteiten. In 2008 bedroeg de disconte-
ringsvoet 7,4% voor de netwerkactiviteiten, 9,7% voor 
vrij domein activiteiten en 9,9% voor productie. 

Herrubricering naar activa aangehouden voor 
verkoop
De herrubricering naar vaste activa aangehouden voor 
verkoop in 2008 betreffen hoogspanningsnetten van 110 
kV en hoger in verband met de overdracht aan de landelij-
ke netbeheerder TenneT. Deze transactie is ultimo mei 
2009 geëffectueerd.

Waarde van activa gehouden onder financiële leases
De waarde van activa gehouden onder financiële leases 
bedroeg aan het eind van 2009 nihil (2008: € 39 miljoen) 
en wordt gepresenteerd onder de post overige vaste 
bedrijfsmiddelen. Deze financiële leases hebben betrek-
king op materiële vaste activa ten behoeve van de produc-
tie van vooral duurzame energie, zoals windparken, 

zonne-energiecentrales en biomassa. In het kader van de 
afsplitsing van n.v. Nuon Energy per 30 juni 2009 zijn 
deze activa ultimo 2009 niet meer op de balans 
verantwoord.

Cross border lease-transacties 
In de periode 1998 tot en met 2000 zijn door dochteron-
dernemingen van Alliander N.V. voor netwerken US cross 
border leases aangegaan, waaronder LILO (lease in lease 
out)- en SILO (sale in lease out)-transacties. De op dit 
moment nog resterende zes transacties hebben betrek-
king op gasnetwerken in Friesland, Gelderland, 
Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, stadsver-
warmingnetten in Almere en Duiven/Westervoort en het 
elektriciteitsnetwerk in het gebied Randmeren. Voor vijf 
van deze transacties staat Alliander N.V. als partij bij de 
overeenkomst rechtstreeks garant. Daarnaast heeft 
Alliander voor de betrokken dochternemingen zogenaam-
de 403-verklaringen (aansprakelijkheidsverklaringen) 
afgegeven. De in de leases ondergebrachte netwerken zijn 
voor een langdurige periode verhuurd aan Amerikaanse 
partijen (headlease), die deze activa vervolgens weer 
hebben onderverhuurd aan de desbetreffende dochteron-
dernemingen (sublease). Aan het einde van de sublease 
bestaat de optie de rechten van de Amerikaanse tegenpar-
tij onder de headlease af te kopen en de transactie aldus 
te beëindigen. De momenten waarop de overeengekomen 
looptijden van de subleases eindigen, liggen tussen 2015 
en 2028. De baten uit de cross border leases zijn verant-
woord in het jaar van afsluiten van de desbetreffende 
transactie. Met betrekking tot de cross border leases 
bestaan contractuele voorwaardelijke en onvoorwaarde-
lijke rechten en verplichtingen. Op onderdelen van de 
netwerken zijn in het kader van de aangegane verplich-
tingen zekerheden verstrekt in de vorm van hypotheek- 
en pandrechten. 
De totale netto boekwaarde van de in cross border leases 
ondergebrachte activa bedraagt € 1,0 miljard ten opzichte 
van € 0,9 miljard in 2008. In verband met de transacties 
staat in deposito bij meerdere financiële instellingen, dan 
wel is belegd in waardepapieren ultimo 2009, een 
totaalbedrag van $ 3,6 miljard (2008: $ 3,8 miljard). 
Aangezien geen beschikkingsmacht bestaat over het 
overgrote deel van de beleggingen en de daarbij behoren-
de verplichtingen, worden deze niet als activa en passiva 
van Alliander beschouwd en zijn de desbetreffende 
bedragen niet opgenomen in de geconsolideerde cijfers 
van Alliander. De activa waar Alliander wel beschikkings-
macht over heeft, zijn verantwoord onder de financiële 
activa. De gerelateerde leaseverplichtingen zijn opgeno-
men onder de verplichtingen uit hoofde van financiële 
leases.
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Ultimo 2009 bedraagt het maximale ‘strip risk’ (het 
gedeelte van de ‘termination value’ — dat wil zeggen de 
bij een voortijdig einde van de transactie mogelijk aan de 
Amerikaanse tegenpartij te betalen vergoeding — dat niet 
uit de hiertoe aangehouden deposito’s en beleggingen 
kan worden voldaan) voor alle transacties tezamen $ 691 
miljoen (ultimo 2008: $ 603 miljoen). Ter dekking van het 
equity-deel van het strip risk, ultimo 2009 $ 518 miljoen 
(ultimo 2008: $ 378 miljoen), zijn door Alliander in een 
aantal transacties ten behoeve van de betrokken inves-
teerders zekerheden in de vorm van letters of credit 
afgegeven ter hoogte van $ 312 miljoen (2008: $ 349 
miljoen). Het aantal en de hoogte van de af te geven 
letters of credit is mede afhankelijk van de credit rating 
van Alliander. In het kader van enkele letter of credit-faci-
liteiten is ten behoeve van de betrokken banken een 
pandrecht gevestigd op bij deze banken gestelde cashde-
posito’s met een totaalbedrag ultimo 2009 van $ 42 
miljoen (2008: $ 79 miljoen).

Eind 2009 is met de betrokken Amerikaanse investeerder 
overeenstemming bereikt over de (voortijdige) beëindi-
ging van twee trusts behorend tot de cross border lease 

transactie die in 1999 is aangegaan met betrekking tot 
het gasnetwerk van de voormalige Nuon VNB. De 
feitelijke closing van de transactie heeft plaatsgevonden 
op 26 januari 2010. Als gevolg van de beëindiging van de 
onderhavige transacties bedraagt het totaal van in het 
kader van de cross border leases aangehouden deposito’s 
en beleggingen per 26 januari 2010 $ 3,4 miljard. Het 
maximale strip risk is afgenomen tot $ 640 miljoen 
(waarvan $ 467 miljoen betrekking heeft op het equity-
deel). De totale letters of credit zijn $ 99 miljoen lager 
uitgekomen op $ 213 miljoen (inclusief de letter of 
credit-aanpassing per 2 januari 2010).

In het kader van de uitvoering van de Wet onafhankelijk 
netbeheer zijn de in een cross border lease ondergebrach-
te, aan N.V. Nuon Infra Oost toebehorende warmtenet-
werken, medio 2008 via ‘sub-subleases’ onderverhuurd 
aan N.V. Nuon Warmte, onderdeel van Nuon Energy. De 
looptijd van deze operationele lease is 12,5 jaar (einde 
looptijd: 31 december 2020). De totale boekwaarde van de 
onderverhuurde warmtenetwerken bedraagt ultimo 2009 
€ 110 miljoen (31 december 2008: € 114 miljoen).

De post overige immateriële vaste activa bestaat uit 
concessies, vergunningen en licenties, en CO

2-
emissierechten. Concessies, vergunningen en licenties 
worden afgeschreven op basis van de looptijd. 

De goodwill ultimo 2008 heeft voor € 209 miljoen betrek-
king op het netwerkbedrijf en voor € 183 miljoen betrek-
king op het productie- en leveringsbedrijf.

De post goodwill in het Netwerkbedrijf houdt volledig 
verband met de goodwill op de elektriciteits- en gasnet-
werken die is ontstaan bij de inbreng van de netwerken 
ten tijde van het ontstaan van Nuon in 1999. De in 2008, 
door het productie en leveringbedrijf (thans Nuon 
Energy), nieuw in de consolidatie opgenomen goodwill 
houdt verband met de aankoop van Burlington Resources 
Nederland Petroleum B.V., het in 2008 verworven Rogro 
en met in het verleden aangeschafte 
groepsdeelnemingen. 
Het onder de vervallen consolidaties opgenomen bedrag 
van € 291 miljoen heeft betrekking op de goodwill, 
exploratie- en evaluatie activa en overige immateriële 
vaste activa van het op 30 juni 2009 afgesplitste bedrijf 
n.v. Nuon Energy. 

Aan het eind van 2009 zijn testen op bijzondere waarde-
verminderingen uitgevoerd op de waarde van de netwer-

ken inclusief de bijbehorende waarde van de goodwill. 
Hierbij is de bedrijfswaarde als uitgangspunt genomen. 
De bedrijfswaarde is bepaald op basis van de meest 
recente businessplannen, uitgaande van een disconte-
ringsvoet voor belastingen van 7,4% (2008: 7,4%). De 
belangrijkste uitgangspunten die in deze businessplan-
nen zijn opgenomen betreffen het aantal aansluitingen, 
de meest recente inschattingen van de tarieven en 
inschattingen voor operationele en andere kosten. Voor 
een belangrijk deel zijn deze uitgangspunten gebaseerd 
op ervaringen uit het verleden, echter, de meest recente 
gegevens op het gebied van tariefregulering worden 
eveneens in de uitgangspunten meegenomen. De busi-
nessplannen beslaan een periode van 4 jaar, en de 
terminal value wordt bepaald aan de hand van de ver-
wachte kasstromen aan het eind van de businessplanpe-
riode. Hierbij wordt voorzichtigheidshalve een groeiper-
centage van 0% gehanteerd. 

Tussen de bedrijfswaarde en de waarde van de netwerken 
bestaat een zodanige marge dat de gevoeligheid voor 
veranderingen in gehanteerde inschattingen en uit-
gangspunten beperkt is.

In 2009 is € 7 miljoen (2008: nihil) aan bijzondere 
waardeverminderingen op goodwill verantwoord betrek-
king hebbende op het productie- en leveringsbedrijf.

NooT 2 | IMMATeRIëLe VASTe ACTIVA
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Immateriële vaste activa

€ miljoen
Goodwill

exploratie & 
evaluatie activa

overige immate-
riële activa Totaal

Stand per 1 januari 2008

aanschafwaarde 293 - 96 389

cumulatieve afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen -29 - -25 -54

Boekwaarde per 1 januari 2008 264 - 71 335

Mutaties 2008

investeringen - 1 2 3

Nieuwe consolidaties 128 73 - 201

desinvesteringen - - -39 -39

afschrijvingen - - -1 -1

herwaardering - - 1 1

Totaal 128 74 -37 165

Stand per 31 december 2008

aanschafwaarde 421 74 60 555

cumulatieve afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen -29 - -26 -55

Boekwaarde per 31 december 2008 392 74 34 500

Mutaties 2009

investeringen - 5 2 7

desinvesteringen - - -1 -1

vervallen consolidaties -176 -76 -39 -291

Bijzondere waardeverminderingen -7 - - -7

herrubriceringen en overige mutaties - -3 4 1

Totaal -183 -74 -34 -291

Stand per 31 december 2009

aanschafwaarde 396 - - 396

cumulatieve afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen -187 - - -187

Boekwaarde per 31 december 2009 209 - - 209

NooT 3 | INVeSTeRINGeN IN DeeLNeMINGeN eN JoINT VeNTuReS

Investeringen in deelnemingen en joint ventures

€ miljoen
Deelnemingen Joint ventures

2009 2008 2009 2008

Boekwaarde per 1 januari 37 37 103 99

Mutaties

investeringen - - 18 -

desinvesteringen - - - -2

vervallen consolidaties -20 - -82 -

aandeel in resultaat 20 9 - 23

ontvangen dividend -9 -8 -17 -18

valutaomrekeningsverschillen en overige mutaties 4 -1 -4 1

Totaal -5 - -85 4

Boekwaarde per 31 december 32 37 18 103
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In 2008 is het belang verkocht in Arctic Wind SA. De 
verkoop heeft geleid tot een desinvestering van € 2 
miljoen. Daarnaast zijn in 2008 enkele kleinere groeps-
maatschappijen verkocht voor een totaalbedrag van € 0,3 
miljoen. 

De investering in joint ventures in 2009 van € 18 miljoen 
heeft betrekking op de oprichting van Ziut B.V. in combi-
natie met de verkoop van de aandelen in Liandyn B.V.. In 
november 2009 heeft Alliander de aandelen in Liandyn 
ondergebracht in het in oktober 2009 samen met Enexis 
opgerichte dochterbedrijf Ziut B.V. Gezien de feitelijke 
zeggenschapsverhoudingen is Ziut B.V. geclassificeerd 
als een investering in een joint venture.

Bij de overdracht van de aandelen is een boekwinst 
gerealiseerd van € 10 miljoen. Tezamen met de netto 
vermogenswaarde van Liandyn B.V. heeft dit geleid tot de 
verantwoording van een investering in een joint venture 
ultimo 2009 van € 18 miljoen.

De post vervallen consolidaties bij de deelnemingen resp. 
joint ventures heeft betrekking op B.V. NEA resp een 
aantal C.V.en. Deze zijn onderdeel van n.v. Nuon Energy 
en per 30 juni 2009 afgesplitst.
In 2009 is voor een bedrag van € 26 miljoen (2008: € 26 
miljoen) aan dividenden ontvangen van deelnemingen en 
joint ventures.

Financiële gegevens deelnemingen

€ miljoen
Activa

Verplich-
tingen omzet

Winst/
(verlies) % Belang Boekwaarde

2008

B.v. Nea, Nederland 100 4 6 7 23 19

N.v. KeMa, Nederland 133 67 227 17 25 16

overig 2

Boekwaarde per 31 december 2008 37

2009

N.v. KeMa, Nederland n.b. n.b. 256 66 25 32

Boekwaarde per 31 december 2009 32

Financiële gegevens joint ventures

€ miljoen

Vaste activa
Vlottende 

activa

Langlopende 
verplichtin-

gen

kortlopende 
verplichtin-

gen omzet kosten % Belang Boekwaarde

2008

NoordzeeWind c.v., Nederland 192 29 30 4 64 46 50 93

overig 10

Boekwaarde per 31 december 2008 103

2009

ziut B.v., Nederland n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 53 18

Boekwaarde per 31 december 2009 18
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Voor verkoop beschikbare financiële activa

€ miljoen

Boekwaarde per 1 januari 2008 68

Mutaties 2008

Nieuwe consolidaties 78

investeringen 136

valutaomrekeningsverschillen en overige mutaties -39

Totaal 175

Boekwaarde per 31 december 2008 243

Mutaties 2009

valutaomrekeningsverschillen en overige mutaties -3

Totaal -3

Boekwaarde per 31 december 2009 240

De post voor verkoop beschikbare financiële activa 
bestaat uit beleggingen in schuldpapieren van financiële 
instellingen die ten dele dienen ter dekking van verplich-
tingen uit hoofde van twee cross border lease-contracten. 
Gedurende 2008 is een aan cross border lease-contracten 
gerelateerde beleggingsportefeuille geherstructureerd 
om de kredietwaardigheid te verhogen. Als gevolg 
hiervan zijn de beleggingen in de portefeuille vervangen; 
de oorspronkelijke beleggingen zijn door Alliander 
aangekocht en onder de voor verkoop beschikbare 
financiële activa gepresenteerd. De waarde van deze 
beleggingen bedraagt ultimo 2009 € 116 (2008: € 109). 
De herstructurering heeft ertoe geleid dat Alliander de 
gehele beleggingsportefeuille moet consolideren, waar in 
2007 slechts ongeveer 47% op de balans werd 
verantwoord.

Onderdeel van de aan de cross border lease-contracten 
gerelateerde beleggingsportefeuille is een geschreven 
credit default swap (CDS). Dit instrument is een in het 
contract besloten derivaat dat separaat in de balans 
wordt gepresenteerd en op reële waarde wordt gewaar-
deerd onder de derivaten (zie noot 6). Per eind 2009 
bedraagt de reële waarde € 105 miljoen negatief (2008: 
€ 118 miljoen negatief).
Het deel van de voor verkoop beschikbare financiële 
activa gerelateerd aan de cross border leasecontracten 
heeft een boekwaarde ultimo 2009 van € 124 miljoen en 
dient zowel ter dekking van de gerelateerde leaseverplich-
tingen als van de hierboven genoemde CDS. De boek-
waarde ultimo 2009 van de gerelateerde leaseverplichtin-
gen bedraagt € 120 miljoen.

NooT 4 | VooR VeRkooP BeSCHIkBARe FINANCIëLe ACTIVA



125FeiteN eN ciJFers

De boekwaarde van de overige financiële activa bestond 
aan het eind van 2009 uit vorderingen, leningen en 
geactiveerde kosten gedenomineerd in euro (2008: idem) 
en financiële leases. De verstrekte leningen in 2008 
bestaan uit een verstrekte lening aan de deelneming 
Parkstad Warmte,die bij de splitsing is overgegaan naar 
Nuon Energy. De overige mutaties bestaan uit geactiveer-
de kosten samenhangend met afgesloten kredietfacilitei-
ten met betrekking tot Alliander N.V.. De kosten worden 
geamortiseerd over de looptijd van de kredietfaciliteit 
(looptijd tot november 2011).
De in 2009 verstrekte leningen bestaan uit kortlopende 
deposito’s en beleggingen in kader van financiering.

NooT 5 | oVeRIGe FINANCIëLe ACTIVA (INCLuSIeF koRTLoPeNDe DeeL)

overige financiële activa

€ miljoen Vorderingen, leningen 
en overig

Vorderingen uit hoofde 
van financiële leases Totaal

effectief interestpercentage 2008 4%

Boekwaarde per 1 januari 2008 23 24 47

Mutaties 2008

verstrekte leningen 13 - 13

terugbetaalde leningen en interest -1 - -1

Bijzondere waardeverminderingen - - -

geactiveerde kosten 8 - 8

deconsolidaties -14 -20 -34

Totaal 6 -20 -14

Boekwaarde per 31 december 2008 29 4 33

effectief interestpercentage 2009 1%

Mutaties 2009

verstrekte leningen 305 - 305

terugbetaalde leningen en interest -13 - -13

vervallen consolidaties -22 - -22

valutaomrekeningsverschillen en overige mutaties 9 -4 5

Totaal 279 -4 275

Boekwaarde vaste financiele acitva per 31 december 2009 308 - 308

Langlopend deel overige financiële activa 7 - 7

kortlopend deel overige financiële activa 301 - 301
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Derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde. De 
derivaten positie is grotendeels per 30 juni 2009 
afgesplitst. 
Onder de derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden 
is onder de langlopende verplichtingen een credit default 
swap (CDS) opgenomen, welke onderdeel is van de onder 

financiële vaste activa verantwoorde beleggingen. De CDS 
is een embedded derivaat dat separaat in de balans wordt 
gepresenteerd en op reële waarde wordt gewaardeerd. De 
boekwaarde ultimo 2009 bedraagt € 105 miljoen (2008: 
€ 118 miljoen).

NooT 6 | DeRIVATeN

Derivaten

€ miljoen

Vlottende activa Vaste activa
kortlopende 

verplichtingen 
Langlopende 

verplichtingen

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Derivaten aangehouden voor 
handelsdoeleinden

commodity-contracten olie - 858 - 336 - 801 - 513

commodity-contracten gas - 772 - 763 - 807 - 515

commodity-contracten kolen - 685 - 402 - 617 - 262

commodity-contracten energie - 1.921 - 534 - 1.860 - 494

commodity-contracten overig - 141 - 92 - 149 - 56

vreemde-valutacontracten - -336 - 255 - -237 - 157

overige derivaten - 3 - - - 4 105 118

Totaal - 4.044 - 2.382 - 4.001 105 2.115

kasstroomafdekkingen

commodity-contracten olie - 174 - 61 - 45 - -

commodity-contracten gas - 66 - 127 - - - -

commodity-contracten kolen - 8 - 2 - 36 - 32

commodity-contracten energie - - - - - - - -

vreemde-valutacontracten - 8 - 7 4 22 - 26

rente-instrumenten 11 - - - - - - -

overige derivaten - - - - - - - -

Totaal 11 256 - 197 4 103 - 58

effect netting-overeenkomsten - -2.705 - -1.046 - -2.701 - -1.020

Totaal 11 1.595 - 1.533 4 1.403 105 1.153

NooT 7 | VooRRADeN

Voorraden

€ miljoen
2009 2008

Boekwaarde per 31 december

grond- en hulpstoffen 23 30

gereed product 1 84

Totaal 24 114

De afname van de voorraden positie heeft te maken met 
de deconsolidatie van Nuon Energy per 30 juni 2009.
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De afname van de handels- en overige vorderingen heeft 
te maken met de deconsolidatie van Nuon Energy per 
30 juni 2009.

Het saldo van de debiteuren uit hoofde van reguliere 
verkopen betreft met name energiedebiteuren in de 
zakelijke en consumentenmarkt. Ultimo boekjaar 

bedragen de bijzondere waardeverminderingen van 
debiteuren € 25 miljoen (2008: € 82 miljoen). De last in 
de winst- en verliesrekening over 2009 inzake waardever-
mindering van debiteuren bedraagt € 9 miljoen (2008: 
€ 40 miljoen). Voor een verdere toelichting hierop wordt 
verwezen naar het onderdeel kredietrisico van noot 33.

Het effectieve-interestpercentage op direct opvraagbare 
tegoeden en kortetermijndeposito’s varieert van 0,02% 
tot 0,17% (2008: 1,6% tot 3,3%). De liquide middelen 
worden nagenoeg geheel in euro’s aangehouden. Onder 
de liquide middelen zijn liquide middelen en deposito’s 
opgenomen ter waarde van € 29 miljoen (2008: € 450 
miljoen) waarover Alliander niet vrij kan beschikken. 
In het kader van een letters of credit faciliteit voor enkele 
cross border lease-transacties is ten gunste van de 

betrokken bank een pandrecht gevestigd op bij deze bank 
gestelde cashdeposito’s met een totaalbedrag van ultimo 
2009 € 29 miljoen (USD 42 miljoen) (ultimo 2008: € 57 
miljoen (USD 79 miljoen)). 
Een bedrag van € 393 miljoen eind 2008 onder de post 
banktegoeden houdt verband met bankgaranties waar-
voor geld wordt aangehouden bij banken, gelden gestort 
bij commodity-beurzen of garantierekeningen in verband 
met collaterals (eind 2009: nihil).

NooT 8 | HANDeLSVoRDeRINGeN eN oVeRIGe VoRDeRINGeN

Handels- en overige vorderingen

€ miljoen
2009 2008

debiteuren - reguliere verkopen 218 736

debiteuren - handelsactiviteiten segment Midstream - 333

Bijzondere waardeverminderingen van debiteuren -25 -82

Nettohandelsvorderingen 193 987

Belastingen en premies sociale verzekeringen - 3

overige vorderingen 55 157

overlopende activa 90 346

Totaal 338 1.493

NooT 9 | LIquIDe MIDDeLeN

Liquide middelen

€ miljoen
2009 2008

Banktegoeden 37 656

deposito's 414 339

Totaal 451 995

Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is 
verdeeld in 350 miljoen aandelen van nominaal € 5. 
Ultimo 2009 zijn 136.794.964 aandelen uitgegeven 
(2008: 136.794.964).

NooT 10 | eIGeN VeRMoGeN
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In het kader van de splitsing ter uitvoering van het 
groepsverbod van de Wet onafhankelijk netbeheer heeft 
in het voorjaar een vereffening plaatsgevonden van de 
rekening-courant tussen Nuon Energy en Alliander. Deze 
positie is verantwoord onder de kortlopende verplichtin-
gen. In verband hiermee is het bestaande Euro Medium 
Term Notes- (EMTN)-programma in het eerste kwartaal 
aangepast en verhoogd van € 2 miljard tot € 3 miljard, 

waarvan Alliander € 2 miljard heeft uitstaan. Deze 
schuldpapieren zijn genoteerd aan de Amsterdamse en 
de Luxemburgse beurs.

De vervallen consolidaties hebben betrekking op de 
posten van Nuon Energy.
De boekwaarde van de langlopende rentedragende 
verplichtingen, inclusief het kortlopende deel, is als volgt:

Ultimo 2009 zijn de rentedragende verplichtingen nagenoeg geheel in euro (2008: idem).

NooT 11 | ReNTeDRAGeNDe VeRPLICHTINGeN

Rentedragende verplichtingen

€ miljoen
2009 2008

Boekwaarde per 1 januari 1.207 1.301

Mutaties

Nieuwe leningen 1.615 119

Nieuwe consolidaties - 3

aflossingen -435 -187

vrijval - -39

vervallen consolidaties -175 -

valutaomrekeningsverschillen en overige mutaties 6 10

Totaal 1.011 -94

Boekwaarde per 31 december 2.218 1.207

kort- en langlopende rentedragende verplichtingen

€ miljoen
effectief interest-

percentage kortlopend deel Langlopend deel

2009 2008 2009 2008 2009 2008

achtergestelde leningen 7,8% 7,8% 65 2 104 169

onderhandse en groene leningen 7,8% 3,4% 1 29 6 210

euro Medium term Notes 4,7% 4,3% - - 2.034 791

Banken 8,2% 8,0% - - 2 3

overig 6,6% 6,6% - - 6 3

Totaal 66 31 2.152 1.176

Looptijden rentedragende verplichtingen

€ miljoen
2009 2008

Minder dan 1 jaar 66 31

tussen 1 en 2 jaren 7 73

tussen 2 en 3 jaren 507 55

tussen 3 en 4 jaren 6 13

tussen 4 en 5 jaren 507 14

Meer dan 5 jaar 1.125 1.021

Totaal 2.218 1.207
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De kortlopende rentedragende verplichtingen, saldo 
ultimo 2009 € 73 miljoen (2008: € 45 miljoen), bestaan 
naast het kortlopende deel van de langlopende schulden 
uit schulden inzake personeelsregelingen (met name 
depositoregelingen) en rekening-courantschulden bij 
kredietinstellingen.

Achtergestelde leningen
Deze leningen hebben een rentevoet van 7 tot 9%. Deze 
leningen zijn ten opzichte van de andere schuldverplich-
tingen achtergesteld.

Vooruitontvangen opbrengsten hebben betrekking op de 
bijdragen in aanleg, investeringspremies en subsidies. 
De amortisatietermijnen van de bijdragen in aanleg, 

investeringspremies en subsidies zijn gelijk aan de 
afschrijvingstermijnen van de betrokken activa die liggen 
tussen de 10 en 50 jaar.

NooT 12 | VooRuIToNTVANGeN oPBReNGSTeN

Vooruitontvangen opbrengsten

€ miljoen
2009 2008

Boekwaarde per 1 januari 1.524 1.498

ontvangen 114 117

amortisatie ten gunste van de winst-en-verliesrekening -43 -47

herrubricering naar langlopende verplichtingen die samenhangen met activa aangehouden voor de 
verkoop

- -56

vervallen consolidaties -150 -

herrubricering en overige mutaties -9 12

Boekwaarde per 31 december 1.436 1.524

De afname van de voorzieningen heeft te maken met de 
deconsolidatie van Nuon Energy.

Alliander kent een aantal verschillende pensioen- en 
pensioenachtige regelingen voor huidige en voormalige 
werknemers. Het merendeel van de pensioenverplichtin-
gen van de werknemers van Alliander is ondergebracht 
bij het ABP en het Pensioenfonds Metaal en Techniek. 
Naast deze twee hoofdregelingen bestaat een aantal 
andere toegezegd-pensioenregelingen en een aantal 

toegezegde-bijdrageregelingen die qua omvang en belang 
niet significant zijn. Het ABP en het Pensioenfonds 
Metaal en Techniek zijn aan te merken als collectieve 
regelingen van meerdere werkgevers. De pensioenrege-
lingen zijn aan te merken als toegezegd-pensioenregelin-
gen. Het evenredige deel van de brutoverplichting, 
fondsbeleggingen en kosten van uitvoering van de 
regeling zou derhalve in de jaarrekening van Alliander 
moeten worden verwerkt. Echter, aangezien Alliander 
geen toegang heeft tot informatie van de pensioenfond-

NooT 13 | VooRZIeNINGeN PeRSoNeeLSBeLoNINGeN

Voorzieningen personeelsbeloningen

€ miljoen
kortlopend deel Langlopend deel

2009 2008 2009 2008

Langetermijnpersoneelsbeloningen

vergoedingen na uitdiensttreding 2 2 9 11

overige langetermijnpersoneelsbeloningen 11 21 43 78

ontslagvergoedingen/reorganisatievoorziening 2 15 8 8

kortetermijnpersoneelsbeloningen

Kortetermijnpersoneelsbeloningen 37 112 - -

Totaal 52 150 60 97
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Vergoedingen na uitdiensttreding

€ miljoen
kortlopend deel Langlopend deel

2009 2008 2009 2008

actuariële waarde van de toegezegde rechten inzake de ziektekosten-
verzekering van gepensioneerde werknemers

2 2 9 11

Actuariële waarde van toegezegde rechten per 31 december 2 2 9 11

overige langetermijnpersoneelsbeloningen
Alliander kent een aantal overige langetermijnperso-
neelsbeloningen. De voorziening omvat de volgende 
soorten uitkeringen:

Jubileumuitkeringen; deze voorziening dekt de jubile- -
umuitkeringen bij het bereiken van het 10-, 20, 30- en 
40-jarig dienstverband;
Uitkeringen bij het bereiken van de pensioengerechtig- -
de leeftijd;
Uitkeringen bij langdurig ziekteverlof; deze voorzie- -
ning dekt de verplichting om gedurende een periode 
van twee jaar de betrokken werknemer zijn salaris 
geheel of gedeeltelijk door te betalen;
Uitkering bij invaliditeit; Alliander is eigenrisicodrager  -
voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 
(WIA). Deze voorziening dekt de verplichting voor 
werknemers van Alliander die geheel of gedeeltelijk 

arbeidsongeschikt zijn geworden;
Uitkeringen bij werkloosheid; Alliander is eigenrisico- -
drager voor de Werkloosheidswet (WW). Indien een 
werknemer van Alliander werkloos wordt, dan komt de 
uitkering ten laste van Alliander voor een periode van 6 
maanden tot maximaal 5 jaar, afhankelijk van het 
arbeidsverleden van de betrokken werknemer;
Werktijdverkorting oudere werknemers; als gevolg van  -
de wettelijke maatregelen rondom VUT en prepensioen 
is in de cao die in 2005 is afgesloten een overgangsrege-
ling gecreëerd waarbij oudere werknemers in de 
toekomst minder kunnen gaan werken. In onderstaan-
de tabel is de samenstelling van de post overige 
langetermijnpersoneelsbeloningen weergegeven.

De afname van de voorzieningen heeft te maken met de 
deconsolidatie van Nuon Energy.

overige langetermijnpersoneelsbeloningen

€ miljoen
kortlopend deel Langlopend deel

2009 2008 2009 2008

Jubileumuitkeringen 2 - 13 24

uitkeringen bij langdurig ziekteverlof/invaliditeit 3 5 2 7

uitkeringen bij werkloosheid 1 2 - 1

Werktijdverkorting 5 10 19 38

overig - 4 9 8

Totaal 11 21 43 78

sen worden deze regelingen behandeld als toegezegde-
bijdrageregelingen. Ten aanzien van collectieve regelin-
gen van meerdere werkgevers geldt tevens dat ingeval 
een contractuele overeenkomst bestaat waarin wordt 
bepaald hoe een surplus zal worden uitgekeerd aan de 
deelnemers of hoe een tekort zal worden gefinancierd, én 
de regeling administratief wordt verwerkt als een 
toegezegde-bijdrageregeling, een vordering respectieve-
lijk verplichting moet worden opgenomen die uit de 
contractuele overeenkomst voortvloeit. De resulterende 
baten of lasten worden in de winst- en verliesrekening 
opgenomen. De pensioenregelingen die zijn onderge-
bracht bij het Pensioenfonds ABP en het Pensioenfonds 

Metaal en Techniek kennen geen overeenkomsten als 
hiervoor bedoeld. Daarom is geen vordering of verplich-
ting opgenomen. 

Vergoedingen na uitdiensttreding
De vergoedingen na uitdiensttreding bestaan voorname-
lijk uit de regeling inzake de ziektekostenverzekering van 
gepensioneerde medewerkers. Deze verplichting is niet 
bij een pensioenfonds of externe verzekeraar onderge-
bracht. De voorziening voor uitgestelde personeelsbelo-
ningen bedroeg aan het eind van 2009 € 11 miljoen (2008: 
€ 13 miljoen). De voorziening voor vergoedingen na 
uitdiensttreding is als volgt opgebouwd:
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ontslagvergoedingen/reorganisatievoorziening
Onder de voorziening voor ontslagvergoedingen/reorga-
nisaties worden opgenomen de vergoedingen en/of 
aanvullingen op uitkeringen die worden betaald aan 
werknemers van wie de arbeidsrelatie is/wordt beëin-
digd. De uitkeringen en aanvullingen zijn gebaseerd op 
het Sociaal Plan van Alliander en individuele afspraken. 
Het Sociaal Plan wordt periodiek, bij de cao-onderhande-
lingen, opnieuw onderhandeld en vastgesteld. Gedurende 
2009 is per saldo een bedrag van € 9 miljoen toegevoegd 
aan de voorziening reorganisaties (2008: € 5 miljoen). 

De voorziening voor ontslagvergoedingen/reorganisaties 
bedroeg aan het eind van 2009 € 10 miljoen (2008: € 23 
miljoen).

Mutatieoverzicht langetermijnpersoneelsbeloningen
De afname van de voorzieningen heeft te maken met de 
deconsolidatie van Nuon Energy.
In onderstaande tabel is het verloop van de voorzieningen 
voor vergoedingen na uitdiensttreding, de overige 
langetermijnpersoneelsbeloningen en de ontslagvergoe-
dingen/reorganisatie opgenomen:

Hieronder zijn de belangrijkste veronderstellingen weerge-
geven die bij de bepaling van de voorzieningen zijn gebruikt:

Veronderstellingen bij de bepaling van de voorzieningen

2009 2008

sterftetabellen gBM/gBv 00-05 gBM/gBv 00-05

disconteringsvoet 2,28%-5,21% 4,5%

verwachte salarisstijging 2,5% 2,5%

verwachte stijging Wao-/Wia-uitkering 2,5% 2,5%

Verloopoverzicht voorzieningen inzake personeelsbeloningen

€ miljoen
Vergoedingen 
na uitdienst-

treding

overige 
langetermijn-
personeels-
beloningen

ontslag-
vergoedingen/
reorganisatie-
voorziening Totaal

Stand van de verplichtingen uit hoofde van de toegezegde rechten  
per 1 januari 2008

17 103 33 153

vrijval -1 -7 -7 -15

dotatie - 21 12 33

rentekosten 1 4 1 6

uitgekeerde bedragen -4 -4 -16 -24

actuariële winsten en verliezen die onmiddellijk worden verwerkt - -18 - -18

Stand van de verplichtingen uit hoofde van de toegezegde rechten 
per 31 december 2008

13 99 23 135

vrijval - -10 - -10

dotatie - 25 9 34

rentekosten 2 2 1 5

uitgekeerde bedragen -4 -15 -17 -36

actuariële winsten en verliezen die onmiddellijk worden verwerkt - -1 - -1

vervallen consolidaties - -46 -6 -52

Stand van de verplichtingen uit hoofde van de toegezegde rechten 
per 31 december 2009 11 54 10 75

kortetermijnpersoneelsbeloningen
De post kortetermijnpersoneelsbeloningen bedroeg aan 
het eind van 2009 € 37 miljoen (2008: € 112 miljoen) en 
betreft alle verplichtingen aan het personeel –met 
uitzondering van ontslagvergoedingen– die naar ver-
wachting binnen 12 maanden na balansdatum zullen 

worden afgewikkeld. Deze post omvat nog te betalen 
salarissen, vakantiedagen, te betalen bonussen en 
overige nog te betalen personeelslasten. De afname van 
de voorzieningen heeft te maken met de deconsolidatie 
van Nuon Energy. 
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De voorziening milieuherstelkosten houdt verband met 
verwachte verplichtingen uit hoofde van grondvervuiling.
De voorziening voor ontmantelingskosten is gevormd 
voor ontmanteling en opruiming van activa van het 
productiebedrijf, waaronder gascavernes, boorplatforms 

en de kosten die gemaakt moeten worden om de situatie 
terug te brengen in de oorspronkelijke staat.
Onder de overige voorzieningen zijn begrepen de voorzie-
ning in verband diverse geschillen en procedures.

Latente belastingen
De post latente belastingvorderingen en -verplichtingen 
is als volgt opgebouwd:

NooT 14 | oVeRIGe VooRZIeNINGeN

NooT 15 | BeLASTINGeN

overige voorzieningen

€ miljoen
Milieuherstel-

kosten ontmanteling
Verlieslatende 

contracten
overige 

voorzieningen Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2008 27 12 39 109 187

Mutaties 2008

dotaties 1 2 2 40 45

Nieuwe consolidaties - 46 - - 46

onttrekkingen -1 -2 -3 -62 -68

vrijval - - -7 -25 -32

rentedotatie - 2 - -2 -

overige mutaties - - -3 - -3

Totaal - 48 -11 -49 -12

Boekwaarde per 31 december 2008 27 60 28 60 175

Mutaties 2009

dotaties - - 10 41 51

vervallen consolidaties -9 -61 -26 -55 -151

onttrekkingen -3 -1 - -26 -30

vrijval - - - -1 -1

rentedotatie - 2 - - 2

overige mutaties - - -4 2 -2

Totaal -12 -60 -20 -39 -131

Boekwaarde per 31 december 2009 15 - 8 21 44

Latente belastingvorderingen

€ miljoen
2009 2008

verschil in waardering materiële vaste activa 455 578

Financiële instrumenten 29 22

Fiscaal compensabele verliezen - 18

latentie hedge-reserves 3 3

overige verschillen - 22

Totaal 487 643
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Latente belastingverplichtingen

€ miljoen
2009 2008

latentie inzake gasexploratie en -productie - 288

latentie inzake derivaten - 204

vaMil-investeringsfaciliteiten - 2

overige verschillen 2 8

Totaal 2 502

De post latente belastingvorderingen inzake materiële 
vaste activa van € 455 miljoen (2008: € 578 miljoen) is 
ontstaan als gevolg van verschillen tussen de boekwaar-
den in de jaarrekeningen enerzijds en de met de fiscus 
overeengekomen boekwaarden per 1 januari 1998 
anderzijds, het jaar waarin n.v. Nuon belastingplichtig 
werd. 

De latente belastingvordering met betrekking tot de 
financiële instrumenten houdt verband met tijdelijke 
verschillen ten aanzien van een tweetal cross border 
lease-beleggingen en verplichtingen, inclusief de credit 
default swap.

De latentie inzake de hedge-reserve houdt verband met 
het belastingeffect op de hedge-reserve binnen het eigen 
vermogen voor kasstroomafdekkingen. 

Brutomutatie in de latente belastingvorderingen

€ miljoen

Materiële 
vaste activa

Fiscaal 
compensa-
bel verlies Hedge overig Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2008 526 - 3 31 560

Mutaties 2008

dotatie rechtstreeks via eigen vermogen inzake hedging - - -1 - -1

realisatie tijdelijke verschillen 52 18 1 2 73

dotaties - - - 11 11

Totaal 52 18 - 13 83

Boekwaarde per 31 december 2008 578 18 3 44 643

Mutaties 2009

realisatie tijdelijke verschillen -19 - - - -19

vervallen consolidaties -104 -18 - -18 -140

dotaties - - - 3 3

Totaal -123 -18 - -15 -156

Boekwaarde per 31 december 2009 455 - 3 29 487



134 Jaarverslag 2009

Niet-gewaardeerde latente belastingvorderingen
Niet-gewaardeerde latente belastingvorderingen hebben 
betrekking op tijdelijke verschillen in waardering van 
balansposten, alsmede voorwaartse verliescompensatie. 
De volgende bedragen zijn niet als zodanig in de jaarreke-
ning verantwoord:

De tijdelijke verschillen hebben met name betrekking op 
materiële vaste activa; deze verschillen hebben een 
gemiddelde looptijd tot en met 2030. Dit vanwege de met 
de fiscus overeengekomen boekwaarden voor de materie-
le vaste activa per 1 januari 1998 welke een afschrijvings-
duur hebben tot maximaal 2030.

Niet-gewaardeerde latente belastingvorderingen

€ miljoen
2009 2008

tijdelijke verschillen in waardering 128 152

voorwaartse verliescompensatie - 88

Totaal 128 240

Brutomutatie in de latente belastingverplichtingen

€ miljoen
exploratie 

en productie Derivaten VAMIL overig Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2008 - 81 6 5 92

Mutaties 2008

Nieuwe consolidaties 312 - - - 312

desinvestering deelnemingen - - -5 - -5

realisatie tijdelijke verschillen -24 15 1 3 -5

dotaties via het eigen vermogen - 108 - - 108

Totaal 288 123 -4 3 410

Boekwaarde per 31 december 2008 288 204 2 8 502

Mutaties 2009

realisatie tijdelijke verschillen -49 - - - -49

vervallen consolidaties -239 -204 -2 -6 -451

Totaal -288 -204 -2 -6 -500

Boekwaarde per 31 december 2009 - - - 2 2

De brutomutatie in de voorziening latente belastingver-
plichtingen is als volgt:
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De vorderingen uit hoofde van financiële leases eind 2008 
hebben betrekking op de lease inzake een warmtekracht-
installatie in Roemenië. Alliander heeft per eind 2009 
geen vorderingen uit hoofde van financiële leases. 

Vorderingen uit hoofde van operationele leases
De niet uit de balans blijkende totale, toekomstige, 
minimale leaseontvangsten uit hoofde van niet-opzeg-
bare operationele leases zijn als volgt:

NooT 16 | HANDeLSSCHuLDeN eN oVeRIGe Te BeTALeN PoSTeN

NooT 17 | LeASeS

Handelsschulden en overige te betalen posten

€ miljoen
2009 2008

handelsschulden 36 632

Nog te ontvangen facturen energieleveringen - 301

Nog te betalen bedragen aan bouwcontractcliënten 33 49

ontvangen waarborgsommen - 119

overige schulden 64 62

Totaal 133 1.163

Vorderingen uit hoofde van financiële leases

€ miljoen
Binnen 1 jaar Tussen 1 en 5 jaar Meer dan 5 jaar Totaal

Stand per 31 december 2008

toekomstige minimale leaseontvangsten 1 4 - 5

toekomstige financieringsbaten op financiële leases - -1 - -1

Contante waarde van te ontvangen bedragen onder financiële 
leases 1 3 - 4

Stand per 31 december 2009

Contante waarde van te ontvangen bedragen onder financiële 
leases - - - -

De operationele leases hebben ultimo 2009 met name 
betrekking op de verhuur van transformatoren en de 
verhuur van een tweetal warmtenetten aan n.v. Nuon 
Energy. 

Vorderingen uit hoofde van operationele leases

€ miljoen
2009 2008

Binnen 1 jaar 28 25

tussen 1 en 5 jaar 107 93

Meer dan 5 jaar 106 90

Totaal 241 208
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Rechten en verplichtingen uit hoofde van operatione-
le leases
Voor de rechten en verplichtingen uit hoofde van operati-
onele leases wordt verwezen naar noot [17] in de toelich-
ting op de geconsolideerde jaarrekening.

Investeringsverplichtingen
De uitstaande investeringsverplichtingen en overige 
inkoopverplichtingen per jaareinde zijn hieronder 
weergegeven:

NooT 18 | VooRWAARDeLIJke ACTIVA eN VeRPLICHTINGeN

Investerings- en inkoopverplichtingen

€ miljoen
2009 2008

investeringsverplichtingen van materiële vaste activa 35 1.120

overige inkoopverplichtingen 259 44

Totaal 294 1.164

Alliander heeft verplichtingen uit hoofde van operationele 
leases inzake gebouwen, bedrijfsauto’s en computer-
apparatuur.

Verplichtingen uit hoofde van operationele leases

€ miljoen
2009 2008

Binnen 1 jaar 19 37

tussen 1 en 5 jaar 44 61

Meer dan 5 jaar 1 1

Totaal 64 99

De verplichtingen uit hoofde van financiële leases ultimo 
2009 hebben betrekking op een verplichting betreffende 
twee cross border leasetransacties. De verplichtingen 
ultimo 2008 hadden tevens betrekking op financiële 
leases van materiële vaste activa ten behoeve van de 

productie van met name duurzame energie, zoals 
windparken, zonne-energiecentrales en biomassa.
 
De totale, toekomstige, minimale leaseverplichtingen uit 
hoofde van operationele leases zijn als volgt:

Leaseverplichtingen

Verplichtingen uit hoofde van financiële leases

€ miljoen
Binnen 1 jaar Tussen 1 en 5 jaar Meer dan 5 jaar Totaal

Stand per 31 december 2008

toekomstige minimale leaseverplichtingen 22 56 246 324

toekomstige financieringslasten op financiële leases -10 -38 -119 -167

Contante waarde van te betalen bedragen onder financiële 
leases

12 18 127 157

Stand per 31 december 2009

toekomstige minimale leaseverplichtingen 10 32 229 271

toekomstige financieringslasten op financiële leases -9 -35 -107 -151

Contante waarde van te betalen bedragen onder financiële 
leases

1 -3 122 120
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Voorwaardelijke verplichtingen
Alliander is per balansdatum betrokken bij een aantal 
rechtszaken. Daarnaast lopen er nog onderzoeken van de 
fiscale autoriteiten. Voor zover noodzakelijk geacht zijn 
hiervoor voorzieningen getroffen. 

In opdracht van Alliander is ultimo boekjaar voor 
€ 10 miljoen (2008: € 83 miljoen) aan bankgaranties 
afgegeven. 

Met betrekking tot de cross border lease-verplichtingen 
zijn per jaareinde zekerheden afgegeven ter dekking van 
voorwaardelijke verplichtingen in de vorm van letters of 
credit ter hoogte van USD 312 miljoen (2008: USD 349 
miljoen). Voor nadere informatie omtrent de cross border 
lease-transacties wordt verwezen naar noot [1]. 

Alliander heeft een vrijwaringsverklaring afgegeven ten 
behoeve van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad 
van Commissarissen, en van de bestuurders en commis-
sarissen van dochterondernemingen. Deze vrijwaring 
voorziet in die gevallen waarvoor de door Alliander 
afgesloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
geen dekking biedt en de aangesproken bestuurder of 
commissaris te goeder trouw heeft gehandeld in de 
uitoefening van zijn of haar functie en bovendien nog aan 
enkele andere voorwaarden heeft voldaan. 

Alliander vormt samen met zijn dochterondernemingen 
een fiscale eenheid voor zowel de vennootschapsbelasting 
als de omzetbelasting (BTW). Uit hoofde hiervan is iedere 
tot de fiscale eenheid behorende rechtspersoon hoofdelijk 
aansprakelijk voor de belastingschulden van de rechts-

personen die deel uitmaken van de fiscale eenheid. Met 
ingang van 1 januari 2009 zijn voor het netwerkbedrijf en 
het productie- en leveringsbedrijf separate fiscale 
eenheden gevormd voor zowel de vennootschapsbelas-
ting als de omzetbelasting.

Alliander heeft in het verleden converteerbare achterge-
stelde leningen afgesloten met de aandeelhouders in 
verband met afgegeven garanties bij de verkoop van 
niet-strategische deelnemingen. In 2006 zijn als gevolg 
van het verstrijken van de looptijd deze leningen vrijge-
vallen ten gunste van het resultaat en zijn aandelen 
Alliander uitgegeven. Een aantal garanties heeft echter 
een onbepaalde looptijd. Indien in de toekomst nog wordt 
getrokken op de garanties, hebben de betreffende aan-
deelhouders de plicht (een deel van) de aandelen terug te 
geven.

In 2006 is als gevolg van het nietig verklaren van een 
claim een garantievoorziening voor verkoop van deelne-
mingen vrijgevallen ten gunste van het resultaat en in 
2007 zijn aandelen Alliander uitgegeven. De verstrekte 
garanties hebben een onbepaalde looptijd. In de toekomst 
kan derhalve mogelijk nog worden getrokken op deze 
garanties. Alliander kan ook hier de aandeelhouders 
verplichten (een deel van) de aandelen terug te geven. 

De aan de splitsing gerelateerde kosten, onder meer in 
verband met de ontvlechting van centrale service-units, 
de ontvlechting van bestaande en de implementatie van 
nieuwe ICT-systemen, dissynergieën en externe advies-
kosten mogen niet worden doorbelast in de tarieven.

NooT 19 | oPBReNGSTeN uIT HooFDe VAN VeRkoCHTe GoeDeReN  
eN GeLeVeRDe DIeNSTeN

Netto-omzet 

€ miljoen
2009 2008

transport- en aansluitdienst elektriciteit  807 844

transportdienst gas  228 236

Meetdiensten  140 133

Periodieke vergoeding (gas)aansluitingen  61 54

exploitatiebijdragen en transformatorhuur  210 209

overig  - 21

Totaal  1.446  1.497 
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In het boekjaar zijn de overige baten gestegen met 
€ 91 miljoen naar € 304 miljoen. Deze stijging wordt in 
belangrijke mate veroorzaakt door de verantwoorde 
boekwinst van € 168 miljoen vóór belastingen (verkoop-
waarde € 368 miljoen) op de verkoop van HS-netten aan 
TenneT en de boekwinst op de verkoop van Liandyn van 

€ 10 miljoen. Hier tegenover stonden lagere opbrengsten 
hoofdzakelijk voor de dienstverlening aan Nuon Energy 
(€ 88 miljoen). De opbrengsten doorbelastingen Nuon 
Energy hebben betrekking op doorberekende staf- en 
steundiensten.

De daling van € 44 miljoen is deels het gevolg van de 
daling van de kosten voor facturatie en inning. Dit wordt 
veroorzaakt door het na splitsing in eigen beheer uitvoe-
ren van een deel van deze werkzaamheden.

NooT 20 | oVeRIGe BATeN

NooT 21 | koSTeN VAN INkooP eN uITBeSTeeD WeRk

overige baten

€ miljoen
2009 2008

amortisatie bijdragen in aanleg 39 39

opbrengsten doorbelastingen Nuon energy 57 145

opbrengst verkoop hs-netten en aandelen liandyn 178 -

overige bedrijfsopbrengsten 30 29

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 304 213

kosten van inkoop en uitbesteed werk

€ miljoen
2009 2008

Netverliezen 121 128

Kosten transportcapaciteit en -beperkingen 98 107

Facturatie en inning 44 69

inhuur aannemers, materiaalverbruik en overig 144 147

Totaal 407 451

De netto-omzet over het boekjaar is ten opzichte van het 
vorige boekjaar gedaald met € 51 miljoen (3%) naar 
€ 1.446 miljoen, hetgeen met name het gevolg is van 
tariefdalingen (€ 12 miljoen), de reserveringen voor de 

tegemoetkoming- en de coulanceregeling in verband met 
invoering capaciteitstarief (€ 14 miljoen) en de vrijval in 
2008 van een voorziening tariefgeschil met de NMa 
(€ 20 miljoen).
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NooT 22 | PeRSoNeeLSkoSTeN

Personeelskosten

€ miljoen
2009 2008

salarissen 273 232

sociale lasten 24 17

Pensioenlasten:

afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers   -
die als toegezegde-bijdrageregeling worden behandeld

30 26

lasten voor overige vergoedingen na uitdiensttreding - 2 -4

32 22

ontslagvergoedingen/reorganisatiekosten 5 2

lasten voor overige langetermijnpersoneelsbeloningen 6 -4

11 -2

overige personeelskosten 21 5

Totaal 361 274

Personeelskosten inzake pensioenen, reorganisatie en overige langetermijnpersoneelsbeloningen

€ miljoen

Premies 
collectieve 
regelingen

Vergoe-
dingen na 
uitdienst-
treding

ontslag-/
reorganisa-
tiekosten

overige 
langeter-

mijnperso-
neelsbelo-

ningen Totaal

2008

afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers -54 - - - -54

dotatie voorziening - - -12 -16 -28

vrijval voorziening reorganisatiekosten - 1 7 7 15

rentekosten - -1 -1 -4 -6

actuariële winsten en verliezen - - - 18 18

Totaal 2008 -54 - -6 5 -55

2009

afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers -30 - - - -30

dotatie voorziening - - -6 -20 -26

vrijval voorziening reorganisatiekosten - - 1 10 11

rentekosten - -2 -1 -2 -5

actuariële winsten en verliezen - - - 6 6

Totaal 2009 -30 -2 -6 -6 -44

De externe personeelskosten bedragen € 156 miljoen 
(2008: € 127 miljoen). Deze uitgaven betreffen voorname-
lijk inhuur van derden ten behoeve van projecten en 
openstaande vacatures.

De personeelskosten inzake pensioenen, reorganisaties 
en overige langetermijnpersoneelsbeloningen luiden als 
volgt:

In 2006 is, als gevolg van de wettelijke maatregelen 
rondom VUT en prepensioen, in de cao die in december 
2006 tot stand is gekomen een overgangsregeling 
gecreëerd voor oudere werknemers die de mogelijkheid 

biedt om in de toekomst minder te gaan werken. De 
vergoedingen na uitdiensttreding bestaan voornamelijk 
uit de regeling inzake de ziektekostenverzekering van 
gepensioneerde medewerkers.
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Werknemers in dienst (FTe’s)

2009 2008

Gemiddeld voor het jaar

werkzaam bij voortgezette bedrijfsactiviteiten 4.561 4.327

Per 31 december

werkzaam bij voortgezette bedrijfsactiviteiten 4.633 4.488

aantal werknemers buiten Nederland bij voorgezette bedrijfsactiviteiten 105 71

Het aantal werknemers in dienst gebaseerd op een 
38-urige werkweek (FTE’s) was:

De vergelijkende cijfers van 2008 zijn aangepast naar 
aantallen op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten.

Bestuurdersbeloningen
Het remuneratierapport omvat het beloningsbeleid, de 
uitvoering van het beloningsbeleid en de beloning van de 
Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen. 
Deze drie paragrafen zijn opgenomen op pagina 90 tot en 
met 95 van ons jaarverslag 2009.

overzicht totaal Bruto-inkomen ten laste van het boekjaar

(€ duizend)
Vaste salaris1 

korte termijn variabele 
beloning2

Reserveringen lange termijn 
variabele beloning Totaal

2009       
tot

30 juni   

2009
vanaf 

30 juni

2008 2009       
tot 

30 juni   

2009
vanaf 

30 juni

2008 2009       
tot 

30 juni   

2009
vanaf 

30 juni

2008 2009       
tot 

30 juni   

2009
vanaf 

30 juni

2008

Ø. løseth3 220 - 411 77 - 137 84 - 165 381 - 713

d.c vierstra 200 - 400 60 - 102 53 - 114 313 - 616

l.M.J. van 
halderen4 - - 220 - - 75 - -   88 - - 383

P.h.F. erich5 - - 287 - -  65 - -   72 - - 424

P.c.Molengraaf 
6 - 109 - - 30 - - 33 - - 172 -

Totaal 420 109 1.318 137 30 379 137 33 439 694 172 2.136

1 Betreft werkelijke uitbetaling per jaar, zonder reserveringen voor andere beloningsvormen.

2 vermeld is het korte termijn variabele belonging zoals dat over het betreffende boekjaar is verdiend.

3 Met ingang van 23 april 2008 is de heer løseth benoemd tot voorzitter van de raad van Bestuur.

4 op 23 april 2008 is de heer van halderen teruggetreden als voorzitter van de raad van Bestuur. de met hem bestaande arbeidsovereenkomst 

 als voorzitter van de raad van Bestuur is geëindigd per 1 juli 2008.

5 op 1 juli 2008 is de heer erich teruggetreden als lid van de raad van Bestuur. de met hem bestaande arbeidsovereenkomst is geëindigd 

 per 1 november 2008.

6 Met ingang van 30 juni 2009 is de heer Molengraaf benoemd tot voorzitter van de raad van Bestuur.
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Naast de normaal voor de vennootschap geldende sociale 
lasten en premies, betreft het hier het werkgeversdeel 
tegemoetkoming ziektekostenverzekering en de 
representatievergoeding. 
De heer Løseth ontving, gelet op zijn bijzondere (expatri-
ate) situatie, vergoedingen voor onder andere reis- en 
ziektekosten. 

Er zijn geen leningen, voorschotten of garantiestellingen 
ten behoeve van bestuurders verstrekt door de 
vennootschap.

overzicht afwikkeling contractsverplichtingen en bijzondere eenmalige beloningen

(€ duizend)
Afwikkeling contracts-verplichtingen Bijzondere eenmalige beloningen

2009 2008 2009 2008

Ø. løseth - - - 140

l.M.J. van halderen1 - 1.718 - -

P.h.F. erich2 - 518 - -

Totaal - 2.236 - 140

1 op 23 april 2008 is de heer van halderen teruggetreden als voorzitter van de raad van Bestuur. de met hem bestaande arbeidsovereenkomst     

 als voorzitter van de raad van Bestuur is geëindigd per 1 juli 2008.

2 op 1 juli 2008 is de heer erich teruggetreden als lid van de raad van Bestuur. de met hem bestaande arbeidsovereenkomst is geëindigd per 

 1 november 2008.

overzicht pensioenpremies 

(€ duizend)
Pensioenpremies

 2009 2009 2008

tot 30 juni vanaf 30 juni  

Ø. løseth 46 - 87

d.c vierstra 32 - 65

l.M.J. van halderen - - 41

P.h.F. erich - - 48

P.c. Molengraaf - 16 -

 78 16 241

overzicht sociale lasten, premies en overige

(€ duizend)
Sociale lasten, premies en overige

2009 2009 2008

tot 30 juni vanaf 30 juni

Ø. løseth 29 - 41

d.c vierstra 11 - 8

l.M.J. van halderen - - 4

P.h.F. erich - - 6

P.c. Molengraaf - 7 -

Totaal 40 7 59
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De vergoedingen voor geleverde diensten door 
PricewaterhouseCoopers voor de jaren 2009 en 2008 
kunnen worden onderverdeeld naar:

vergoedingen voor controleopdrachten: hieronder zijn  -
begrepen de vergoedingen voor het controleren van de 
statutaire en geconsolideerde jaarrekening(en) alsmede 
kwartaalberichten en overige rapportages
vergoedingen voor controlegerelateerde opdrachten:  -

hieronder zijn begrepen vergoedingen voor werkzaam-
heden verricht in het kader van prospectussen, vergoe-
dingen voor bijzondere controles en advisering die geen 
verband houdt met statutaire controles
vergoedingen voor belastingadviezen -
overige niet-controlegerelateerde vergoedingen: dit  -
betreft onder meer kosten van ondersteuning en 
advisering bij acquisities.

NooT 23 | oVeRIGe BeDRIJFSkoSTeN

overige bedrijfskosten

€ miljoen
2009 2008

dotaties voorzieningen 27 7

huisvesting en transport 15 9

huren, leasen en pachten 73 77

stafdiensten en ict 57 79

Kosten herstructurering en herwaardering beleggingen - 105

Precario 23 24

overig 43 48

Totaal 238 349

Beloning Raad van Commissarissen 

(€ duizend)
2009 tot 30 juni 2009 vanaf 30 juni 2008

W. Meijer (voorzitter) 25,02 - 45,01

P. Bouw 21,52 - 38,01

d.J. haank 21,52 - 28,0

P.F. van der heijden (tot 22-04-08) - - 7,3

a.M.c.a. hooijmaijers (tot 23-04-09) 7,8 - 23,5

B.J.J.M. huesman (tot 22-04-08) - - 7,3

Mw. J.B. irik 21,52 12,9 28,0

l. Koopmans (tot 23-04-09) 16,82 - 28,0

J. schraven 19,22 - 33,51

h. zwarts (tot 31-10-08) 7,53 - 38,31

g. Ybema 21,52 12,9 34,31, 4

e.M. d’hondt (voorziter) - 14,6 -

F.c.W. Briët - 12,9 -

Mw. J.g. van der linde - 3,9 -

Mw. a.P.M. van der veer-vergeer - 12,9 -

J.c. van Winkelen - 12,9 -

Totaal 162,3 83 311,2

1 inclusief extra vergoeding over het boekjaar 2007 die is toegekend door ava van 22 april 2008.

2 inclusief extra vergoeding over het boekjaar 2008 die is toegekend door ava van 23 april 2009.

3 extra vergoeding over het boekjaar 2008 die is toegekend door de ava van 17 juni 2009.

4 Met ingang van 1 november 2008 is de heer Ybema lid van de selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie (tot 30 juni 2009).
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Accountantskosten

€ miljoen
2009 2008

aard van de werkzaamheden:

- onderzoek van de jaarrekening 0,8 2,6

- andere controleopdrachten 0,7 4,1

- adviesdiensten op fiscaal terrein - 0,8

- andere niet-controlediensten 0,9 0,5

Totaal 2,4 8,0

De accountantsvergoedingen zijn als 
volgt te specificeren:

De afname van de accountantskosten heeft te maken met 
de afsplitsing van n.v. Nuon Energy.

NooT 24 | AFSCHRIJVINGeN eN BIJZoNDeRe WAARDeVeRMINDeRINGeN 
MATeRIëLe VASTe ACTIVA

NooT 25 | FINANCIëLe BATeN

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa

€ miljoen
Land en 

gebouwen
elektriciteits-

centrales Netwerken
Gasvelden en 

platforms
overige vaste 

bedrijfsmiddelen Totaal

2008

afschrijvingen 6 - 152 - 44 202

desinvesteringen -1 - 17 - 7 23

Totaal 2008 5 - 169 - 51 225

2009

afschrijvingen 6 - 147 - 40 193

desinvesteringen - - 21 - - 21

Totaal 2009 6 - 168 - 40 214

Financiële baten

€ miljoen
2009 2008

rente-inkomsten uit kasgeldleningen en deposito's 13 61

overige financiële baten 10 121

valutaomrekeningsverschillen - 34

Totaal 23 216

Er hebben geen bijzondere waardeverminderingen 
plaatsgehad op de voortgezette bedrijfsactiviteiten in 
2008 en 2009. Onder afschrijvingen zijn tevens begrepen 
de versnelde afschrijvingen van buitengebruik gestelde 
activa.
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Reconciliatie effectieve belastingdruk

%
2009 2008

Belastingtarief in Nederland 25,5 25,5

effect van:

- vrijval verplichtingen vennootschapsbelasting voorgaande jaren -3,8 -2,3

- uitloop niet gewaardeerde verschillen en verliezen -1,5 -0,2

- deelnemingsvrijstelling -0,7 -

- Fiscale stimuleringsmaatregelen en overige 0,1 0,1

effectieve belastingdruk 19,6 23,1

Onderstaande tabel geeft de aansluiting weer tussen het 
tarief voor de vennootschapsbelasting in Nederland en de 
effectieve belastingdruk:

De daling van de effectieve druk in 2009 wordt met name 
veroorzaakt door een vrijval van te betalen vennoot-
schapsbelasting over voorgaande jaren. In 2009 is met de 
Nederlandse fiscus overeenstemming bereikt over de 
finale vaststelling van aangiftes over een tweetal eerdere 
jaren. Bij deze afhandeling bleek de verantwoorde schuld 
hoger te zijn dan op basis van de ingediende aangifte 
vennootschapsbelasting verschuldigd was. Deze schuld 
is vrijgevallen ten gunste van het resultaat 2009. Dit 

heeft geleid tot een vrijval van te betalen belastingen van 
€ 13 miljoen.
De post uitloop niet-gewaardeerde verschillen en verlie-
zen heeft betrekking op het gebruikmaken van niet-ge-
waardeerde tijdelijke verschillen in het kader van de 
verkoop van de HS-netten .
De deelnemingsvrijstelling heeft betrekking op de 
boekwinst van € 10 miljoen inzake de verkoop van de 
aandelen in Liandyn B.V. aan Ziut B.V.

NooT 27 | BeLASTINGeN

Belastingen

€ miljoen
2009 2008

Belastinglast -27 -68

Mutatie latente belastingen -44 -12

Totaal -71 -80

NooT 26 | FINANCIëLe LASTeN

Financiële lasten

€ miljoen
2009 2008

leningen van derden -101 -71

rekeningcourant met Nuon energy -21 -179

oprenting voorzieningen -1 -

valutaomrekeningsverschillen -4 -

overige financiële lasten -24 -10

Totaal -151 -260
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht  

€ miljoen Alliander 
proforma Nuon energy

elimi-
natie Alliander N.V.

2009 2009 2009 2008

kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat na belastingen 312 226 538 765

aanpassingen voor:

Financiële baten en lasten 128 -12 116 -68

Belastingen 71 86 157 111

resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures -20 -6 -26 -24

afschrijvingen, amortisatie en bijzondere 
waardeverminderingen

175 133 308 412

veranderingen in werkkapitaal:

voorraden -2 18 16 -8

handels- en overige vorderingen -69 -110 -179 -212

rekening courant met groepsmaatschappijen - 1.467 -1.467 - -

handelsschulden en overlopende passiva 114 -323 -209 435

totaal veranderingen in werkkapitaal 43 1.052 -1.467 -372 215

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig 6 -30 -284 -308 -232

kasstroom uit bedrijfsoperaties 715 1.449 -1.751 413 1.179

Betaalde rente -151 -22 -173 -70

ontvangen rente 23 34 57 96

ontvangen dividend deelnemingen en joint ventures - 26 26 26

ontvangen en betaalde winstbelasting 72 -23 49 -203

Totaal -56 15 -41 -151

kasstroom uit operationele activiteiten 659 1.464 -1.751 372 1.028

kasstroom uit investeringsactiviteiten

acquisities, onder aftrek van aangekochte liquide middelen - - - -429

investeringen in materiële vaste activa -397 -241 1 -637 -940

Bijdrage investeringen van derden 101 13 114 117

desinvesteringen in materiële vaste activa - - - 11

investeringen in immateriële vaste activa - -7 -7 -3

opbrengst verkochte groepsmaatschappijen 368 - 368 27

desinvesteringen financiële vaste activa (deelnemingen en joint 
ventures) - 9 9 2

kasstroom uit investeringsactiviteiten 72 -226 1 -153 -1.215

kasstroom uit financieringsactiviteiten

rekening courant Nuon energy -1.499 - 1.499 - -

aangetrokken kortlopende rentedragende schulden en 
kortlopend deel van de langlopende schulden

-17 2 -15 4

Nieuwe langlopende leningen 1.250 48 1.298 119

afgeloste langlopende leningen -301 -7 -308 -187

Kapitaalstorting 400 -405 5 - -

afgesplitste liquide middelen - - -1.388 -1.388 -

Betaald dividend -350 -211 211 -350 -459

kasstroom uit financieringsactiviteiten -517 -573 327 -763 -523

Nettokasstroom 214 665 -1.423 -544 -710

liquide middelen per 1 januari 237 758 - 995 1.705

Nettokasstroom 214 665 -1.423 -544 -710

Liquide middelen per 31 december 451 1.423 -1.423 451 995
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De eliminatie sluit met de afgesplitste liquide middelen 
van Nuon Energy.

Het in het jaarverslag getoonde en toegelichte kasstroom-
overzicht Alliander proforma (pagina 60), kan afgeleid 
worden uit het Alliander kasstroomoverzicht door het 1e 
halfjaar van Nuon Energy te elimineren.
Hieronder volgt een toelichting op het geconsolideerd 
kasstroomoverzicht van Alliander N.V.

kasstroom uit operationele activiteiten
De kasstroom uit operationele activiteiten over 2009 
bedroeg € 372 miljoen, ten opzichte van € 1.028 miljoen 
in 2008. De daling van het operationele resultaat wordt 
met name verklaard door een lager geconsolideerd 
resultaat als gevolg van de afsplitsing van n.v. Nuon 
Energy per 30 juni 2009, alsmede een daling van het 
werkkapitaal, onder meer door in 2008 hogere ontvangen 
collaterals in de handelsomgeving. De collateralstortin-
gen op margin accounts die n.v. Nuon Energy zelf heeft 
gedaan in 2008, zijn niet als kasuitstroom meegenomen, 
maar opgenomen als ‘niet vrij ter beschikking staande 
liquide middelen’.

kasstroom uit investeringsactiviteiten
De uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten over 
het boekjaar daalde van € 1.215 miljoen in 2008 tot 
€ 153 miljoen in 2009. Deze daling hangt voor een groot 
deel samen met de overname door Nuon Energy van 
Burlington in 2008. Daarnaast is in 2009 een bedrag van 
€ 368 miljoen ontvangen in verband met de verkoop van 
de HS-netten aan TenneT. De daling van de investeringen 
in materiële vaste activa heeft betrekking op het produc-
tiebedrijf en is met name het gevolg van de hoge investe-
ringen in de Magnum-centrale in 2008. Ook hier dient te 
worden vermeld dat de investeringen van n.v. Nuon 
Energy in 2009 uitsluitend voor het eerste halfjaar zijn 
verantwoord.

kasstroom uit financieringsactiviteiten
De uitgaande financieringskasstroom bedroeg 
€ 763 miljoen in 2009, ten opzichte van € 523 miljoen in 
2008. De hogere uitgaande kasstroom kan vooral ver-
klaard worden door het saldo afgesplitste liquide midde-
len en investeringen in kortlopende financiele activa, wat 
deels werd gecompenseerd door de inkomsten als gevolg 
van de uitgifte van een tweetal obligatieleningen onder 
het EMTN-programma.

NooT 29 | WINST PeR AANDeeL

De winst per aandeel wordt berekend door het aan 
aandeelhouders van Alliander toe te rekenen resultaat na 
belastingen te delen door het gewogen gemiddeld aantal 
uitstaande aandelen. Het gewogen gemiddeld aantal 
uitstaande aandelen bedroeg gedurende 2009 
136.794.964 (2008: 136.794.964). Het gewogen gemid-

deld aantal aandelen dat gebruikt wordt in de calculatie 
van de verwaterde winst per aandeel bedroeg gedurende 
2009 en 2008 136.794.964. Het aantal nog uit te geven 
aandelen op basis van de excedentregeling bedraagt 
ultimo 2009 nihil (ultimo 2008: nihil). 

De vergelijkende cijfers over 2008 zijn aangepast naar 
onderscheid voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Winst per aandeel

2009 2008

gewogen gemiddeld aantal aandelen 136.794.964 136.794.964

aanpassing voor veronderstelde conversie van converteerbare leningen - -

Gewogen gemiddeld aantal aandelen voor berekening van de verwaterde winst per aandeel 136.794.964 136.794.964

Winst per aandeel (€)

voortgezette bedrijfsactiviteiten 2,28 1,97

Beëindigde bedrijfsactiviteiten 1,65 3,62

Winst per aandeel 3,93 5,59

Verwaterde winst per aandeel (€)

voortgezette bedrijfsactiviteiten 2,28 1,97

Beëindigde bedrijfsactiviteiten 1,65 3,62

Verwaterde winst per aandeel 3,93 5,59
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NooT 30 | VeRGuNNINGeN

n.v. Nuon Infra West en n.v. Nuon Infra Oost, beide 
100%-dochterondernemingen van Liander, zijn eigenaar 
van netten voor het transport van elektriciteit en gas in 
Nederland. Overeenkomstig de Elektriciteitswet 1998 
(E-wet) en de Gaswet (G-wet) hebben deze dochteronder-
nemingen Liander N.V. aangewezen als netbeheerder van 
hun elektriciteits- en gasnetten voor een periode van 10 
jaar (expiratiedatum: 9 juni 2014). Het gebruik van de 
netten is geregeld in beheersovereenkomsten tussen 
Liander N.V. en de genoemde dochterondernemingen. 
Liander N.V. voert de taken uit die in de E-wet en G-wet 
zijn vastgelegd. De Energiekamer houdt toezicht op de 
uitvoering hiervan en stelt maximumtarieven vast voor 

het gebruik van de netwerken. De minister van 
Economische Zaken beschikt krachtens de E-wet en de 
G-wet over de bevoegdheid om in zeer bijzondere situa-
ties, waarbij de continuïteit van de energievoorziening in 
het geding is, de aanwijzing van een netbeheerder 
vervallen te verklaren en een andere kwalificerende 
rechtspersoon als netbeheerder aan te wijzen. De meting 
van de getransporteerde en geleverde elektriciteit en gas 
in Nederland is wettelijk geregeld en vastgelegd in de 
meetcode. Liandon Meetbedrijf N.V. verzorgt deze 
metingen en is daartoe ISO 9001-gecertificeerd en 
officieel erkend als meetbedrijf. Deze erkenning wordt 
per kalenderjaar bekrachtigd door TenneT.

NooT 31 | VeRBoNDeN PARTIJeN

Als houder van 45% van de aandelen in de vennootschap, 
heeft de provincie Gelderland invloed van betekenis op 
Alliander en wordt ze op grond hiervan aangemerkt als 
een verbonden partij. De resterende aandelen worden 
ultimo 2009 gehouden door 58 aandeelhouders, geen van 
alle een verbonden partij. De Alliander-groep heeft 
belangen in diverse deelnemingen en joint ventures, 
waarin ze ofwel invloed van betekenis heeft, maar geen 
beslissende zeggenschap, ofwel gezamenlijke zeggen-

schap uitoefent in bedrijfsvoering en financieel beleid. 
Transacties met deze partijen, waarvan sommige 
significant zijn, worden uitgevoerd tegen marktcondities 
en prijzen die niet gunstiger zijn dan die welke bedongen 
zouden zijn met derde, onafhankelijke partijen.

Met verbonden partijen zijn de volgende transacties 
gedaan uit hoofde van inkoop en verkoop van goederen en 
diensten:

De afname van de verkoop van goederen en diensten in 
2009 ten opzichte van 2008 wordt voornamelijk veroor-
zaakt door de afsplitsing van Nuon Energy per 30 juni 
2009.

Er zijn geen transacties van betekenis uitgevoerd met 
personen die als verbonden partij kunnen worden 
aangemerkt. Door Alliander zijn ultimo 2009 geen 
leningen verstrekt aan verbonden partijen. Het uitstaan-
de bedrag bedraagt ultimo 2008 € 1 miljoen. 

Transacties met verbonden partijen

€ miljoen
2009 2008

verkoop van goederen en diensten 19 95

NooT 32 | ACTIVA eN PASSIVA AANGeHouDeN VooR VeRkooP eN 
BeëINDIGDe BeDRIJFSACTIVITeITeN

Per 30 juni 2009 is n.v. Nuon Energy afgesplitst van n.v. 
Nuon, thans Alliander N.V. Aangezien sprake was van 
een afsplitsing en niet van een verkoop van de aandelen 
in n.v. Nuon Energy, zijn de betreffende activa en passiva 
niet als “aangehouden voor verkoop” op de balans 
gerubriceerd. Derhalve zijn in 2008 en in het eerste half 
jaar van 2009 de activa en passiva meegeconsolideerd 
met Alliander.

In 2008 heeft Nuon (thans Alliander) haar belangen 
verkocht in Arctic Wind SA. Daarnaast zijn enkele 
kleinere groepsmaatschappijen in 2008 verkocht. 

Hierna volgt een onderverdeling van het totale balans-
saldo van de activiteiten die worden geclassificeerd als 
aangehouden voor verkoop:
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Balanssaldi bedrijven aangehouden voor verkoop

€ miljoen
2009 2008

Financiële vaste activa - 243

Totaal vaste activa - 243

Totaal vlottende activa - -

Totaal activa - 243

Totaal langlopende verplichtingen - 56

Totaal kortlopende verplichtingen - -

Totaal verplichtingen - 56

In onderstaand overzicht is de geconsolideerde winst- en verliesrekening 
opgenomen van de beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Geconsolideerde winst- en -verliesrekening van beëindigde bedrijfsactiviteiten

€ miljoen
Beëindigde activiteiten

2009 2008

Bedrijfsopbrengsten

opbrengsten uit hoofde van verkopen van goederen en diensten  2.985  4.809 

overige baten  57  165 

Totaal bedrijfsopbrengsten 3.042 4.974

Bedrijfskosten

Kosten van inkoop en uitbesteed werk  -2.090  -3.407

Personeelskosten -237 -422

Kosten uitbesteed werk -66 -121

overige bedrijfskosten -242 -489

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten -2.635 -4.439

afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa -125 -186

amortisatie en bijzondere waardeverminderingen immateriële vaste activa -8 -1

af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering  20  52 

Totaal bedrijfskosten -2.748 -4.574

Bedrijfsresultaat 294 400

Financiële baten  33  223 

Financiële lasten -22 -116

aandeel in resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures  6  20 

Resultaat voor belastingen 311 527

Belastingen -85  -32

Resultaat na belastingen 226 496

waarvan:

resultaat na belastingen toerekenbaar aan minderheidsaandeelhouders - 1

Aan aandeelhouders van Nuon toe te rekenen resultaat na belastingen 226 495

De geconsolideerde winst- en verliesrekening uit beëin-
digde bedrijfsactiviteiten in 2008 en 2009 bestaat geheel 
uit n.v. Nuon Energy. 

Het jaar 2009 heeft betrekking op de periode tot de datum 
van afsplitsing, te weten 30 juni 2009.
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NooT 33 | INFoRMATIe oVeR RISICo’S eN FINANCIëLe INSTRuMeNTeN

Algemeen
De volgende financiële risico’s kunnen worden onder-
scheiden: marktrisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico. 
Het marktrisico wordt gedefinieerd als het risico van een 
verlies als gevolg van een negatieve verandering van 
marktprijzen. Alliander staat hoofdzakelijk bloot aan het 
commodity prijsrisico (tot en met 30 juni 2009, de datum 
van afsplitsing van n.v. Nuon Energy)) en aan valuta- en 
interestrisico. Het kredietrisico is het risico dat voort-
komt uit het in gebreke blijven van tegenpartijen, met 
inbegrip van leveranciers, beleggingen en tegenpartijen 
waarmee handels- en verkooptransacties worden aange-
gaan. Het liquiditeitsrisico is het risico dat de onderne-
ming niet in staat zal zijn om te voldoen aan de verplich-
tingen in verband met financiële instrumenten.
Deze noot geeft informatie over de bovengenoemde 
financiële risico’s waaraan Alliander is blootgesteld, de 
doelstellingen en het beleid betreffende de beheersing 
van risico’s uit hoofde van financiële instrumenten, 
alsmede het beheer van kapitaal. Nadere kwantitatieve 
toelichtingen worden gegeven in de diverse voetnoten in 
de geconsolideerde jaarrekening.

Marktrisico
Alliander is onderhevig aan de volgende potentiële 
marktrisico’s:

Commodity prijsrisico: het risico dat de waarde van een  -
financieel instrument verandert als gevolg van veran-
deringen in commodityprijzen; dit betreft met name de 
inkoop van netverliezen
Valutarisico: het risico dat de waarde van een financieel  -
instrument verandert als gevolg van fluctuaties van 
valutakoersen;
Interestrisico: het risico dat de waarde van een financi- -
eel instrument verandert als gevolg van veranderingen 
in marktrentes;

Alliander dekt marktrisico’s af middels de aan- en 
verkoop van derivaten. Alliander probeert deze praktijk 
zoveel mogelijk te spiegelen in de boekhouding door het 
toepassen van hedge accounting. Alle transacties worden 
uitgevoerd binnen de richtlijnen zoals goedgekeurd door 
de Raad van Bestuur.

Commodity prijsrisico
Voor wat betreft de inkoop van netverliezen is Alliander 
gevoelig voor het effect van marktfluctuaties in de prijzen 
van diverse energie commodities, waaronder maar niet 
uitsluitend: elektriciteit, steenkool, aardgas, olie en CO2. 

Valutarisico
Algemeen
Alliander loopt valutarisico op inkopen, liquide middelen, 
opgenomen leningen en overige balansposities die luiden 
in een andere valuta dan de euro. Valutarisico’s ontstaan 
ultimo 2009 hoofdzakelijk uit hoofde van posities in USD.

De valutarisico’s betaan uit transactierisico’s. Dit 
betreffen risico’s ten aanzien van toekomstige kasstro-
men in vreemde valuta, alsmede ten aanzien van balans-
posities in vreemde valuta. Genoemde risico’s worden 
voor 100% afgedekt.  
 
Dochterondernemingen rapporteren valutaposities en 
-risico’s aan de Treasury-afdeling binnen Alliander. Deze 
posities en risico’s worden voornamelijk ‘back-to-back’ 
ingedekt bij externe tegenpartijen door middel van cross 
currency renteswaps en spot- en valutatermijncontrac-
ten.  
 
Alliander heeft zekerheden gesteld in de vorm van 
deposito’s in buitenlandse valuta. Deze zekerheden 
dienen ter dekking van afgesloten letters of credit 
samenhangend met cross border lease-transacties en 
worden afgedekt door middel van cross currency rente-
swaps. Alliander heeft uit dien hoofde zekerheden gesteld 
ten bedrage van USD 42 miljoen (€ 29 miljoen) per 31 
december 2009 (2008: USD 79 miljoen/€ 57 miljoen). Het 
bedrag hiervan dat in een afdekkingsrelatie is gebracht 
was USD 42 miljoen (2008: USD 79 miljoen). 

Blootstelling aan valutarisico’s en gevoeligheids-
analyse
De blootstelling van Alliander aan valutarisico gebaseerd 
op nominale waarden is opgenomen in de volgende tabel. 
Deze tabel geeft weer wat een mogelijke stijging of daling 
van de waarde van vreemde valuta’s ten opzichte van de 
euro, indien alle andere omstandigheden ongewijzigd 
blijven, voor een effect zou hebben op de financiële baten 
en lasten en op het vermogen van Alliander, voor belas-
ting. Hierbij is rekening gehouden met de ter afdekking 
van het valutarisico afgesloten derivaten. De effecten op 
vermogen en resultaat zijn berekend tegen balanskoers.
Alliander is met name werkzaam in Nederland en voor 
een klein gedeelte in Duitsland en loopt derhalve voor 
haar operationele activiteiten geen valutarisico. Het 
enige, niet operationele, risico in dit kader betreft ultimo 
2009 de in de jaarrekening vermelde beleggingen en 
verplichtingen behorende bij twee cross border leasecon-
tracten alsmede in 2008 gekochte obligaties.
De in het hierna genoemde overzicht opgenomen bedra-
gen hebben betrekking op de in 2008 aangekochte 
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DePfa-notes in het kader van de herstructurering van de 
beleggingsportefeuille behorende bij een tweetal CBL-
contracten. Het valutarisico van de aankoop van deze 
notes in USD is afgedekt met een valutahedge. Er wordt 
overigens in de jaarrekening geen hedge accounting 
toegepast. Voorts heeft Liander in de balans beleggingen 
en verplichtingen opgenomen in USD inzake twee 
CBL-contracten. Uit de tabel valt af te leiden dat valutari-
sico’s geen direct effect hebben op de eigen vermogenspo-
sitie. Alle valutaomrekeningsverschillen worden via het 
resultaat verwerkt.

De ultimo 2008 verantwoorde bedragen hebben betrek-
king op zowel Alliander als n.v. Nuon Energy.
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Gevoeligheidsanalyse valutarisico's

€ miljoen
Posities Resultaat eigen vermogen

daling van 
10% ten 

opzichte van 
de euro

stijging van 
10% ten 

opzichte van 
de euro

daling van 
10% ten 

opzichte van 
de euro

stijging van 
10% ten 

opzichte van 
de euro

Per 31 december 2009

risicopositie in usd 194 -20 20 - -

totale afgedekte risico's in usd -189 19 -19 - -

Gevoeligheid kasstroom in uSD (netto) 5 -1 1 - -

Totale risicopositie in vreemde valuta 194 -20 20 - -

Totale afgedekte risico's in vreemde valuta -189 19 -19 - -

Gevoeligheid kasstroom in vreemde valuta (netto) 5 -1 1 - -

Per 31 december 2008

risicopositie in usd -307 -39 43 -2 3

totale afgedekte risico's in usd 311 -27 38 2 -3

Gevoeligheid kasstroom in uSD (netto) 4 -66 81 - -

risicopositie in JPY -294 - - 29 -29

totale afgedekte risico's in JPY 293 - - -29 29

Gevoeligheid kasstroom in JPy (netto) -1 - - - -

risicopositie in chF -46 - - 5 -5

totale afgedekte risico's in chF 46 - - -5 5

Gevoeligheid kasstroom in CHF (netto) - - - - -

risicopositie in gBP 3 - - - -

totale afgedekte risico's in gBP -3 -3 4 - -

Gevoeligheid kasstroom in GBP (netto) - -3 4 - -

risicopositie in PlN 2 - - - -

totale afgedekte risico's in PlN -2 - - - -

Gevoeligheid kasstroom in PLN (netto) - - - - -

risicopositie in NoK 2 - - - -

totale afgedekte risico's in NoK -2 - - - -

Gevoeligheid kasstroom in Nok (netto) - - - - -

Totale risicopositie in vreemde valuta -640 -39 43 32 -31

Totale afgedekte risico's in vreemde valuta 643 -30 42 -32 31

Gevoeligheid kasstroom in vreemde valuta (netto) 3 -69 85 - -

De volgende belangrijke wisselkoersen waren van 
toepassing per balansdatum:

Valutakoersen

€ 1 
2009 2008

usd  1,43  1,40 

gBP  -  0,96 

chF  -   1,49 

JPY  -  126,67 

PlN  -  4,15 

NoK  -  9,71 
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Interestrisico
Algemeen
In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de mate 
waarin Alliander is blootgesteld aan wijzigingen in de 
interestpercentages voor financiële instrumenten. 
Onderstaande tabel toont de effectieve rente per balans

datum, alsmede de vervaldatum of -indien eerder- de 
contractuele renteherzieningsdatum. Dit betekent dat 
een langlopende lening waarvan de renteherzieningsda-
tum in het aankomende jaar ligt, geclassificeerd is in de 
categorie ’Minder dan 1 jaar’.

Vervaldatum of eerdere contractuele renteherzieningsdatum

€ miljoen effectief 
rente-

percentage
Variabel/

vastrentend Boekwaarden

Minder dan 
1 jaar 1 tot 5 jaar

Meer dan 
5 jaar Totaal

Per 31 december 2009

Investeringen

voor verkoop beschikbare financiële activa 0,6% variabel 301 - 240 541

Liquide middelen  variabel 451 - - 451

Totaal activa   752 - 240 992

     

opgenomen leningen      

achtergestelde leningen 7,8%  vast -65 -18 -87 -170

onderhandse leningen 7,8%  vast -1 -5 - -6

euro Medium term Notes 4,7%  vast 2 -989 -1.049 -2.035

Banken 8,2% vast - -2 - -2

overig variabel -1 -11 - -12

Financiële leaseverplichtingen 7,8%  vast -1 4 -123 -120

Totaal kort- en langlopende financiële 
verplichtingen 

  -66 -1.021 -1.259 -2.345

Derivaten      

renteswaps en cross currency renteswaps  variabel 57 -57 - -

Totaal verplichtingen   -9 -1.078 -1.259 -2.345

Per 31 december 2008

Investeringen

voor verkoop beschikbare financiële activa 1,4% variabel - - 243 243

uitgegeven leningen

vastrentende leningen 3,4% vast 14 - 2 16

overige vorderingen      

Financiele leasevorderingen 7,9% vast 1 3 - 4

overige vorderingen  variabel 46 - - 46

Liquide middelen  variabel 995 - - 995

Totaal activa   1.056 3 245 1.304

     

opgenomen leningen      

achtergestelde leningen 7,8%  vast -6 -75 -93 -174

onderhandse en groene leningen 3,6%  vast -21 -105 -96 -222

groenleningen variabel -11 - - -11

euro Medium term Notes 4,3% vast -3 - -791 -794

Banken 8,2% vast - - -2 -2

overig variabel -10 -7 -1 -18

Financiële leaseverplichtingen 7,0%  vast -8 -23 -126 -157

Totaal kort- en langlopende financiële 
verplichtingen 

  -59 -210 -1.109 -1.378

overige schulden  variabel -119 - - -119

Derivaten      

renteswaps en cross currency renteswaps  variabel 68 - -68 -

Totaal verplichtingen   -110 -210 -1.177 -1.497
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Per ultimo 2009 was het bedrag aan uitstaande rente-
swaps van Alliander nihil (2008: € 10 miljoen nominaal), 
doordat alle contracten in 2009 zijn vervallen. 

Alliander heeft cross currency renteswaps uitstaan; deze 
worden nader toegelicht bij valutarisico. Het bedrag van 
de onderliggende hoofdsommen dat van vastrentend 
naar variabel rentend wordt omgezet bedraagt € 57 
miljoen (2008: € 68 miljoen) en is gepresenteerd in 
voorgaande tabellen. 

Gevoeligheidsanalyse
Gevoeligheidsanalyse met betrekking tot reële 
waarde voor vastrentende activa en verplichtingen
Alliander heeft geen vastrentende financiële activa en 

verplichtingen die tegen reële waarde via het resultaat 
worden verwerkt. Alliander heeft wel renteswaps onder-
gebracht in een reële-waardeafdekkingsrelatie.

Gevoeligheidsanalyse met betrekking tot kasstromen 
voor variabel rentende activa en verplichtingen
Een wijziging van 100 basispunten in de rentetarieven 
per 31 december 2009 zou, indien alle andere omstandig-
heden ongewijzigd blijven, een effect voor belasting 
hebben op het vermogen en op het resultaat op jaarbasis 
(financiële baten en lasten) van Alliander zoals in onder-
staande tabel weergegeven.

In het voorgaande jaar werd een deel van de renteswaps 
en cross currency renteswaps ondergebracht in een reële 
waarde afdekking. Bij een wijziging in de rentetarieven 
hebben de waardeveranderingen van de renteswaps en 
cross currency renteswaps geen effect op het resultaat of 
vermogen van Alliander, aangezienalle wijzigingen in de 
marktwaarde van deze swaps leiden tot even grote 
wijziging in de waarde van de onderliggende 
balansposten. 

Afdekkingstransacties
Reële-waardeafdekking
In het voorgaande jaar maakte Alliander gebruik van 
derivaten om risico’s op schommelingen in de reële 
waarde van financiële activa en/of verplichtingen, alsmede 
vaststaande toezeggingen geheel of ten dele af te dekken.

Met behulp van de renteswaps en het rentedeel van de 
cross currency renteswaps werd bewerkstelligd dat 
vastrentende leningen werden omgezet in variabel 
rentende leningen. Veranderingen in de marktwaarde 
van deze leningen, alsmede van de swaps die zijn aange-
wezen ter afdekking, werden in de financiële baten en 
lasten verantwoord. 

kasstroomafdekking
Alliander heeft Euro Medium Term Notes uitgegeven ter 
aflossing van de rekening courant met n.v. Nuon Energy 
en ter financiering van een USD cash collateral. Ter 
afdekking van het verschil in zowel interest als valuta 
van beide instrumenten, is de vaste rente in euro’s op de 
Euro Medium Term Notes omgezet naar een variabele 
rente in USD, door middel van cross currency rente-
swaps. De valutacomponenten van deze afdekkingen zijn 
aangemerkt als kasstroomafdekking. 
In de fase voorafgaand aan het afsluiten van de Medium 
Term Notes heeft Nuon de risico’s uit hoofde van de 
verwachte toekomstige interestbetalingen afgedekt door 
middel van renteswaps. Deze swaps waren aangemerkt 
als kasstroomafdekking. Vanaf het moment dat de 
leningen zijn afgesloten zijn de renteswaps afgerekend 
en valt het tot dat moment in de kasstroom hedge-reserve 
opgenomen verlies vrij naar het resultaat over de reste-
rende levensduur van de leningen, zodat per saldo het 
oorspronkelijk ingedekte interestniveau in de winst-en 
verliesrekening wordt verantwoord. Omdat de rente-
swaps zijn afgerekend bij het afsluiten van de leningen, 
worden er geen toekomstige kasstromen uit hoofde van 
de renteswaps verwacht. Het verliessaldo per 31 decem-

Gevoeligheidsanalyse interestrisico

€ miljoen Posities Resultaat eigen vermogen

Daling van 100 
basispunten

Stijging van 100 
basispunten

Daling van 100 
basispunten

Stijging van 100 
basispunten

31 december 2009

variabel rentende instrumenten 980 -10 10 - -

renteswaps 57 1 -1 - -

Gevoeligheid kasstroom (netto) 1.037 -9 9 - -

31 december 2008

variabel rentende instrumenten 1.136 -11 11 - -

renteswaps 68 1 -1 - -

Gevoeligheid kasstroom (netto) 1.204 -10 10 - -



154 Jaarverslag 2009

Verloopoverzicht kasstroom hedge-reserve

€ miljoen

Hedge-
ineffectiviteit

Hedge-
reserve per 

1 januari

Reëlewaarde-
veranderin-

gen

overboeking 
naar 

Translatie-
reserve

overboeking 
naar het 
resultaat

Vervallen 
consolidaties

Hedge-
reserve per 

31 december

2009

Inkopen van brandstoffen

Kolenswaps -1 -58 -17 - 17 58 -

gasswaps - 311 -194 - 45 -162 -

olieswaps 17 193 -3 - 11 -201 -

valutacontracten (usd) -4 -59 7 - 4 48 -

totaal hedges op brandstoffen 12 387 -207 - 77 -257 -

Valutarisico's        

cross currency renteswaps - - - - - - -

valutatermijncontracten - 53 -29 - - -24 -

Interestrisico's

renteswaps - -12 - - 2 - -10

Totaal 2009 12 428 -236 - 79 -281 -10

Hedge-
ineffectiviteit

Hedge-
reserve per 1 

januari

Reëlewaarde-
veranderin-

gen

overboeking 
naar 

Translatie-
reserve

overboeking 
naar overige 

reserves

overboeking 
naar het 
resultaat

Hedge-
reserve per 

31 december

2008

Inkopen van brandstoffen

Kolenswaps - 66 -45 - - -79 -58

gasswaps - - 311 - - - 311

olieswaps - -49 206 - - 36 193

valutacontracten (usd) -1 - -48 - - -11 -59

totaal hedges op brandstoffen -1 17 424 - - -54 387

Valutarisico's        

cross currency renteswaps 2 3 4 - - -7 -

valutatermijncontracten - -3 56 - - - 53

Interestrisico's

renteswaps - -14 - - - 2 -12

Totaal 2008 1 3 484 - - -59 428

ber 2009 ter hoogte van € 10 miljoen (2008: € 12 miljoen) 
wordt ten laste van het resultaat gebracht tot 2014.
De volgende tabel geeft het verloop weer van de kas-
stroom hedge-reserve in het boekjaar vóór belastingen. 

Per eind 2009 bedraagt de kasstroom hedge-reserve 
€ 8 miljoen na aftrek van latente belastingen (2008: 
€ 320 miljoen).

kredietrisico
Algemeen
Het kredietrisico is het risico van een verlies dat ontstaat 
doordat een tegenpartij niet bereid of niet in staat is zijn 
verplichtingen na te komen. Binnen de gehele organisatie 
worden kredietanalyses en kredietbeheer op consequente 
wijze toegepast, waarbij de mate van beoordeling afhan-
kelijk is van de omvang van het kredietrisico dat bij een 
transactie ontstaat.

Liquiditeitsoverschotten worden tegen marktconforme 
voorwaarden uitgezet in de geld- en kapitaalmarkt bij 
instellingen die voorkomen op een door de Raad van 
Bestuur vastgestelde lijst van toegestane tegenpartijen 

tot maximaal de voor die instelling geldende limiet. 
Daarenboven zijn normen vastgesteld voor het krediet-
waardigheidniveau van de liquiditeitenportefeuille als 
geheel op basis van door kredietbeoordelingbureaus 
vastgestelde credit ratings.
Beleggingen die Alliander heeft gedaan in het kader van 
de cross border leasecontracten behoeven individuele 
goedkeuring van de Raad van Bestuur. Deze beleggingen 
zijn gedaan voor zeer lange looptijden en beogen voldoen-
de rendement te genereren om aan de toekomstige 
leaseverplichtingen te voldoen. De portefeuille van 
beleggingen waarover Alliander kredietrisico loopt 
bestaat met name uit deposito’s, waardepapieren en 
verkochte credit default swaps.
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Het kredietrisico wordt beheerst door middel van een 
gevestigd kredietbeleid, regelmatige monitoring van 
kredietposities en het toepassen van geschikte risicobe-
perkende instrumenten. 

kredietkwaliteit
Treasury
De kredietkwaliteit van de financiële instellingen waar 
Alliander een vordering op heeft worden gemonitord met 
behulp van credit ratings. Het grootste deel van de liquide 
middelen, alsmede cross border lease beleggingen en 
-deposito’s, interest- en valutaderivaten staan uit of zijn 
belegd bij partijen met een credit rating in de categorie A 
of hoger. Van de liquide middelen staat 30% (2008: 62%) 
uit bij partijen met een AA rating of hoger.

Verkoop
Alliander is onderhevig aan kredietrisico in het geval dat 
klanten niet betalen voor geleverde diensten. Intern zijn 
procedures opgesteld teneinde kredietposities van 
tegenpartijen te beperken en om te waarborgen dat 
openstaande posities worden afgedekt door zekerheden, 
bijvoorbeeld in de vorm van bankgaranties.

Maximum kredietrisico 
Het maximum kredietrisico is de balanswaarde van elk 
financieel actief, met inbegrip van afgeleide financiële 
instrumenten.

Het maximum kredietrisico dat Alliander loopt uit 

hoofde van de cross border lease-transacties bedraagt 
USD 3,6 miljard (2008: USD 4,2 miljard). Hierin is 
inbegrepen het risico uit hoofde van een belegging in een 
credit default swap transactie met een onderliggende 
referentieportefeuille van USD 26,8 miljard (2008: USD 
16,4 miljard), waarbij het kredietrisico voor Alliander is 
gemaximeerd op USD 171 miljoen (€ 119 miljoen; 2008 
€ 122 miljoen). Hiervan heeft € 123 miljoen betrekking op 
de voor verkoop beschikbare financiële activa die 
Alliander in zijn balans heeft opgenomen (2008: € 134 
miljoen). De credit default swap heeft per 31 december 
2009 een reële waarde van € 105 miljoen negatief (2008: 
€ 118 miljoen negatief) en een looptijd tot 2015. Om de 
kredietwaardigheid te verbeteren, is de investering in 
2008 geherstructureerd door de zekerheden die in de 
structuur waren opgenomen te vervangen. Dit heeft 
geresulteerd in een toename van het aantal kredietge-
beurtenissen dat zich kan voordoen met betrekking tot de 
referentieportefeuille voordat deze gevolgen krijgen voor 
de zekerheden. Het verschil tussen het maximale risico 
(exposure) van de CDS en de reële waarde ervan is voorzien.

Vervallen termijnen
De vorderingen waarvan de betalingstermijn is verstre-
ken, maar die niet voorzien zijn, betreffen alleen debiteu-
ren uit reguliere verkopen. Ook de voorziening voor 
oninbaarheid ziet alleen toe op debiteuren uit reguliere 
verkopen. De ouderdom van debiteuren waarvan de 
betalingstermijn is verstreken per balansdatum is als 
volgt (brutobedragen):

ouderdomsanalyse debiteuren

€ miljoen
2009 2008

Niet vervallen 108 751

0-30 dagen 59 124

31-90 dagen 15 64

91-360 dagen 14 79

> 360dagen 22 51

Totaal 218 1.069

Verloopstaat voorziening voor oninbaarheid

€ miljoen
2009 2008

Balans per 1 januari 82 68

gebruik van de voorziening voor oninbaarheid (afboeking debiteuren) -20 -30

dotatie aan voorziening via het resultaat 33 44

vervallen consolidaties -70 -

Totaal 25 82

Het verloop van de voorziening voor oninbaarheid met 
betrekking tot de debiteuren kan als volgt worden weergegeven:
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Het grootste deel van de voorziening voor dubieuze 
debiteuren wordt gevormd op basis van een staffel die is 
gebaseerd op ervaringscijfers .Het overige gedeelte wordt 
gevormd op basis van beoordeling van individuele 
debiteuren.
De reële waarde van de verkregen zekerheden die gerela-
teerd zijn aan reeds vervallen en afgeboekte debiteuren 
bedraagt nihil (2008: nihil).

Liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico omvat het risico dat Alliander niet in 
staat is om de benodigde financiële middelen te verkrij-
gen om tijdig aan zijn verplichtingen te voldoen. Hiertoe 
beoordeelt Alliander regelmatig de verwachte kasstro-
men over een periode van één jaar. Deze kasstromen 
omvatten onder meer operationele kasstromen, dividen-
den, betalingen van interest en aflossingen van schulden, 
vervangingsinvesteringen, de consequenties van wijzi-
gingen in de kredietwaardigheid van Alliander. Het 
uiteindelijke doel is te allen tijde voldoende gecommit-
teerde kredietfaciliteiten ter beschikking te hebben om de 
liquiditeitsbehoefte in het komende jaar zeker te stellen. 
Bij de planning van de vermogensbehoefte wordt uitge-
gaan van een horizon van vier jaar.
Gegeven de organisatorische splitsing van Nuon per juli 

2008 in een netwerkbedrijf en een productie- en leve-
ringsbedrijf is de vijfjaars kredietfaciliteit van € 1,5 
miljard met een looptijd tot november 2009 in november 
2008 vervangen door twee driejaar kredietfaciliteiten van 
in totaal € 1,625 miljard. Beide faciliteiten (€ 750 miljoen 
met betrekking tot het productie- en leveringsbedrijf en 
€ 875 miljoen met betrekking tot het netwerkbedrijf) 
hebben een looptijd van drie jaar (november 2011). In 
2009 is de faciliteit voor Nuon Energy met € 75 miljoen 
verhoogd naar 825 miljoen. Alliander kan te allen tijde 
gebruik maken van haar faciliteit, zolang aan bepaalde 
convenanten wordt voldaan. De faciliteit kan worden 
gebruikt voor algemene operationele doeleinden, de 
financiering van werkkapitaal of de herfinanciering van 
schulden. Naast de kredietfaciliteit, waarop ultimo 
december 2009 niet is getrokken, heeft Alliander een 
ECP-programma van € 1,5 miljard en een EMTN-
programma van € 3 miljard waaronder per 31 december 
€ 2,05 miljard uitstaat.

Om een inzicht te verschaffen in het liquiditeitsrisico, 
zijn in de volgende tabel de contractuele looptijden 
weergegeven van de financiële verplichtingen (omgere-
kend tegen balanskoers), inclusief interestbetalingen.

Liquiditeitsrisico 2009 en 2008

€ miljoen
Boekwaarde Contractuele kasstromen

Per 31 december 2009 Minder dan 1 jaar 1 - 5 jaar Meer dan 5 jaar Totaal

opgenomen leningen

hoofdsommen -2.213 -67 -1.025 -1.137 -2.229

interest -109 -361 -192 -662

Financiële leaseverplichtingen -120 -10 -32 -229 -271

Crediteuren 133 133 - - 133

overige schulden 459 459 - - 459

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

verplichtingen uit hoofde van operationele leases - 19 44 1 64

Valutaderivaten

cross currency renteswaps 6

Betalingen interest en hoofdsommen  - -57 - -57

ontvangsten interest en hoofdsommen  - 61 - 61

Totaal cross currency renteswaps - 4 - 4

Forwardverplichtingen 3

Koop 130 - - 130

verkoop -134 - - -134

Totaal valutatermijncontracten -4 - - -4

overige derivaten -105 - - -105 -105

Totaal -1.837 421 -1.370 -1.662 -2.611
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Liquiditeitsrisico 2009 en 2008 (vervolg)

€ miljoen Boekwaarde Contractuele kasstromen

Minder dan 1 jaar 1 - 5 jaar Meer dan 5 jaar Totaal

Per 31 december 2008

opgenomen leningen

hoofdsommen -1.203 -31 -190 -991 -1.212

interest -56 -233 -151 -440

overige langlopende financiële verplichtingen -18 -10 -7 -1 -18

Financiële leaseverplichtingen -157 -22 -64 -138 -224

Crediteuren -632 -632 - - -632

overige schulden -1.111 -1.111 - - -1.111

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

verplichtingen uit hoofde van operationele leases - -37 -61 -1 -99

Rentederivaten

renteswaps -

interestbetalingen - -1 - -1

interestontvangsten - 1 - 1

Totaal renteswaps - - - -

Valutaderivaten

aros -101 -53 -40 3 -90

cross currency renteswaps 3

Betalingen interest en hoofdsommen  -3 -11 -61 -75

ontvangsten interest en hoofdsommen  2 10 63 75

Totaal cross currency renteswaps -1 -1 2 -

valutatermijncontracten

Forwardvorderingen 123

Koop -805 -451 -23 -1.279

verkoop 862 511 23 1.396

Forwardverplichtingen -58

Koop -365 -354 - -719

verkoop 345 315 - 660

Totaal valutatermijncontracten 37 21 - 58

Commodity-derivaten

swapvorderingen 2.610 2.394 1.693 81 4.168

swapverplichtingen -2.156 -2.170 -1.629 -79 -3.878

Totaal swaps 224 64 2 290

Forwardvorderingen 3.807

Koop -1.192 -938 -95 -2.225

verkoop 10.653 4.657 - 15.310

Forwardverplichtingen -3.457

Koop -10.763 -4.549 - -15.312

verkoop 831 490 - 1.321

Totaal forwards -471 -340 -95 -906

overige derivaten -118 - - -118 -118

Totaal -2.468 -2.163 -851 -1.488 -4.502
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Reële waarden
De reële waarde van alle kortlopende financiële activa en 
passiva is gelijk aan de boekwaarde. Daarnaast zijn de 
reële waarden van alle derivaten, evenals van sommige 
langlopende financiële activa en passiva gelijk aan 

de boekwaarde. In onderstaande tabel zijn de reële 
waarden per 31 december 2009 weergegeven van de 
financiële activa en verplichtingen waarvan de reële 
waarde afwijkt van de boekwaarde.

Bepaling reële waarde
De reële waarde van financiële instrumenten is als volgt 
bepaald:

Voor verkoop beschikbare financiële activa bestaan uit  -
beleggingen in effecten, waarvan de reële waarde gelijk 
is aan de boekwaarde. Een deel van deze beleggingen 
heeft betrekking op cross border leasecontracten;
Financiële lease- en overige vorderingen zijn contant  -
gemaakt tegen de geldende marktrente;
Derivaten noot [8] -
Valutaderivaten en rentederivaten worden gewaar- -
deerd op basis van de contante waarde van de toekom-
stige kasstromen, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
de op rapporteringsdatum geldende interbancaire 
rentevoet (zoals euribor, of Eurswap voor kasstromen 
langer dan een jaar) voor de resterende looptijd van de 
contracten. De contante waarde in vreemde valuta 
wordt omgerekend tegen de op rapporteringsdatum 
geldende contante koers;
Voor commodity derivaten vormen betrouwbare  -
marktnoteringen, voor zover deze beschikbaar zijn, de 
grondslag voor de waardering op basis van marktprij-
zen. Voor bepaalde commodities, leveringstermijnen en 
marktinstrumenten is dergelijke informatie echter niet 
beschikbaar. In dergelijke gevallen worden posities 
modelmatig gewaardeerd. Voor sommige posities 
(bijvoorbeeld illiquide commodities, langlopende 
contracten) wordt de prijs van de commodity berekend 
met behulp van een waarderingsmodel en worden 
posities gewaardeerd op basis van deze prijs. In het 
geval van bepaalde gestructureerde derivaten, waarvoor 

geldt dat er geen soortgelijke instrumenten zijn die 
regelmatig op een markt worden verhandeld, wordt de 
waarde van het derivaat vastgesteld met behulp van een 
model dat is gebaseerd op marktprijzen in combinatie 
met de specifieke voorwaarden van de overeenkomst;
De waardering van gekochte en verkochte credit default  -
swaps geschiedt op basis van van derde partijen 
verkregen marktwaarden;
Bij de bepaling van de reële waarden van financiële  -
verplichtingen wordt gebruikgemaakt van marktnote-
ringen. Aangezien voor het merendeel van de leningen 
geen marktnoteringen beschikbaar zijn, wordt de reële 
waarde van de kortlopende en langlopende leningen 
bepaald door de toekomstige kasstromen contant te 
maken tegen de voor Alliander van toepassing zijnde 
yieldcurve per 31 december. Deze yieldcurve is afgeleid 
van de zero coupon-rente, vermeerderd met de voor 
Alliander van toepassing zijnde credit spread.  
Ultimo 2009 werd de volgende yieldcurve gehanteerd:  
1-jaars  1,69% (2008: 4,55%) 
5-jaars  3,34% (2008: 5,25%) 
10-jaars  4,52% (2008: 5,74%) 
20-jaars  4,96% (2008: 5,88%);
Financiële leaseverplichtingen: de reële waarde wordt  -
geschat op de contante waarde van de toekomstige 
kasstromen, gedisconteerd tegen de op balansdatum 
geldende rente voor vergelijkbare contracten. Deze reële 
waarde is gelijk aan de boekwaarde;
De reële waarde van de handelsvorderingen, handels- -
schulden en kortlopende belastingverplichtingen komt, 
gezien de korte looptijd, overeen met de boekwaarde;

Reële waarde van financiële activa en verplichtingen 2009 en 2008

€ miljoen
Boekwaarde IAS 39-categorieën Reële waarde Noot

overige schulden

Niet uit de balans 
blijkende 

verplichtingen Totaal

31 december 2009

opgenomen leningen -2.218 - -2.218 -2.531 [11]

Financiële leaseverplichtingen -120 - -120 -101 [17]

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

verplichtingen uit hoofde van operationele leases - 64 64 58 [17]

31 december 2008

opgenomen leningen -1.207 - -1.207 -1.171 [11]

Financiële leaseverplichtingen -157 - -157 -150 [17]

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

verplichtingen uit hoofde van operationele leases - -99 -99 -88 [17]
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Liquide middelen worden tegen nominale waarde  -
gewaardeerd, hetgeen gezien het kortlopende en 
risicoloze karakter overeenkomt met de reële waarde.

kapitaalmanagement
Het financiële beleid van Alliander, dat onderdeel is van 
het algemene beleid en de strategie van de groep, richt 
zich op het realiseren van een adequaat rendement voor 
aandeelhouders en het beschermen van de belangen van 
obligatiehouders en andere verschaffers van vreemd 
vermogen met behoud van de flexibiliteit om de activitei-
ten uitbreiden en hierin te investeren. Het financiële 
kader waarbinnen Alliander wil opereren is:

Zekerstellen van een ratio nettowinst - gecorrigeerd  -
voor eenmalige posten en veranderingen in de reële 
waarde - plus afschrijvingen en amortisatie gedeeld 
door de nettoschuld van ten minste 20%. Per 31 
december 2009 bedroeg de ratio 25,4% (2008: 184%). 
Zekerstellen van een ratio nettowinst - gecorrigeerd  -

voor eenmalige posten en veranderingen in de reële 
waarde - plus afschrijvingen en amortisatie plus netto 
financiële baten en lasten gedeeld door de netto 
financiële baten en lasten (rentedekking) van ten 
minste 3,5. Per 31 december 2009 is deze ratio uitgeko-
men op 3,7. Aangezien de netto financiële baten en 
lasten over 2008 per saldo een bate vertegenwoordigen 
wordt deze ratio niet weergegeven. 
Ratio nettoschuldpositie/som nettoschuldpositie en  -
eigen vermogen van maximaal 60%.
Zekerstellen van een evenwichtig aflossingsschema; -
Zekerstellen van voldoende liquide middelen en  -
gecommitteerde kredietfaciliteiten;
Het handhaven van een solide A ratingprofiel. -

Financiële baten en lasten
In onderstaande tabel is aangegeven welke baten en 
lasten uit hoofde van financiële instrumenten in de 
winst-en verliesrekening zijn verantwoord:

In onderstaande tabel is aangegeven welke baten en 
lasten uit hoofde van financiële instrumenten in het 
eigen vermogen zijn verantwoord: 

Invloed winst- en verliesrekening uit hoofde van financiële instrumenten

€ miljoen
2009 2008

Nettoresultaat op voor verkoop beschikbare financiële activa:

Waardewijzigingen van valutaderivaten 2 12

Waardewijzigingen van interestderivaten 4 -

Nettoresultaat op financiële verplichtingen die tegen geamortiseerde kostprijs worden gewaardeerd:

rentelasten uit hoofde van financiële verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs -142 -256

rentebaten banksaldi, uitgegeven leningen, debiteuren, overige vorderingen en deposito's 14 204

ontvangen en betaalde fees anders dan voor het berekenen van de effectieve rentevoet -8 -2

Nettowijziging in de reële waarde van kasstroomhedges overgebracht vanuit het vermogen 2 -5

ineffectieve deel van wijzigingen in de reële waarde of beëindiging van kasstroomhedges - 2

Netto financiële baten en lasten -128 -45

 

Bijzondere waardeverminderingen handelsdebiteuren -33 -44

Nettoresultaat op derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden:

Waardewijzigingen van overige financiële instrumenten 18 -98

overige bedrijfskosten -15 -142

Impact op het vermogen uit hoofde van financiële instrumenten

€ miljoen
2009 2008

effectieve deel van wijzigingen in de reële waarde van kasstroomhedges - -11

Nettowijziging in de reële waarde van kasstroomhedges overgebracht naar de winst-en verliesrekening -2 5

Totaal verantwoord in kasstroomhedge-reserve -2 -6
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Alliander stelt zijn jaarrekening op in overeenstemming 
met International Financial Reporting Standards die 
door de Europese Commissie zijn goedgekeurd voor 
gebruik in de Europese Unie. Bij het opstellen van de 
jaarrekening en de waardering van bepaalde posten in de 
jaarrekening maakt Alliander gebruik van aannames, 
veronderstellingen en schattingen. Deze zijn in belangrij-
ke mate gebaseerd op ervaringen uit het verleden en op 
een zo betrouwbaar mogelijke schatting door het ma-
nagement van Alliander van de specifieke omstandighe-
den die – naar de mening van het management – gegeven 
de situatie van toepassing zijn. Veelal betreffen de 
gehanteerde veronderstellingen, aannames en schattin-
gen in de jaarrekening verwachtingen omtrent toekom-
stige ontwikkelingen. De werkelijke ontwikkelingen 
kunnen afwijken van de gehanteerde veronderstellingen 
en aannames, waardoor de werkelijke uitkomst in 
belangrijke mate kan afwijken van de huidige waardering 
van een aantal posten in de jaarrekening. De gehanteerde 
veronderstellingen, aannames en schattingen kunnen 
derhalve een significante invloed hebben op vermogen en 
resultaat. Gehanteerde veronderstellingen, aannames en 
schattingen worden periodiek getoetst en zonodig 
aangepast. In deze paragraaf wordt ingegaan op de 
belangrijkste gebieden waar de waardering van de 
desbetreffende posten in sterke mate wordt beïnvloed 
door de gehanteerde veronderstellingen, aannames en 
schattingen.

Bepaling van voorzieningen inzake personeels-
beloningen
De voorziening voor vergoedingen na uitdiensttreding en 
overige langetermijnpersoneelsbeloningen wordt 
actuarieel bepaald op basis van veronderstellingen 
omtrent toekomstige ontwikkelingen van bijvoorbeeld 
salarissen, WAO-/WIA-uitkeringen, premies ziektekos-
tenverzekeringen, – statistisch onderbouwde – aannames 
ten aanzien van sterftekansen, uittredingskansen en 
kansen op arbeidsongeschiktheid. Dit complex van 
aannames, tezamen met de gehanteerde disconterings-
voet, leidt ertoe dat de gehanteerde veronderstellingen en 
aannames van invloed zijn op de waardering van de 
voorzieningen inzake personeelsbeloningen en de 
resultaten.

Levensduur en restwaarde van en bijzondere waarde-
verminderingen op materiële vaste activa
Bij de bepaling van de boekwaarde van materiële vaste 
activa wordt gebruikgemaakt van schattingen van de 

afschrijvingstermijnen, die zijn afgeleid van de verwach-
te technische en economische levensduur van het 
betrokken actief, en restwaarden. Als gevolg van techno-
logische ontwikkelingen, ontwikkelingen in marktom-
standigheden en veranderingen in het gebruik van het 
betrokken actief, kunnen de verwachte technische en 
economische levensduur en de geschatte restwaarde van 
het betrokken actief veranderen. Bovendien kunnen 
voornoemde factoren aanleiding geven tot het verant-
woorden van een bijzondere waardevermindering. Bij het 
bepalen van de omvang van bijzondere waardeverminde-
ringen worden schattingen gemaakt van zowel de 
verkoopopbrengst, verminderd met de verkoopkosten, als 
de bedrijfswaarde. De verkoopopbrengst, verminderd met 
de verkoopkosten, wordt afgeleid van aannames ten 
aanzien van de mogelijke verkoopprijs van een bepaald 
actief. De werkelijke verkoopopbrengst en de daarmee 
samenhangende kosten in geval van een afstoting 
kunnen afwijken van de gehanteerde veronderstellingen. 
De bedrijfswaarde is gebaseerd op de gedisconteerde 
waarde van de verwachte, toekomstige kasstromen, die 
worden afgeleid uit de businessplannen voor de komende 
jaren die met het betrokken actief samenhangen. Hierbij 
wordt tevens rekening gehouden met mogelijke negatieve 
ontwikkelingen bij klanten – zoals surseances van 
betalingen en faillissementen – die mogelijk zouden 
kunnen leiden tot een bijzondere waardevermindering. 
Het is mogelijk dat Alliander in de toekomst gedwongen 
is om, als gevolg van wijzigingen in (markt)omstandighe-
den, additionele bijzondere waardeverminderingen te 
verantwoorden.

Bijzondere waardeverminderingen op goodwill 
en overige activa
Op goodwill wordt niet afgeschreven, doch dient jaarlijks 
aan de hand van een test op bijzondere waardeverminde-
ringen (impairment test) te worden vastgesteld of sprake 
is van een bijzondere waardevermindering van de 
goodwill. Voor goodwill geldt, dat eerder genomen 
bijzondere waardeverminderingsverliezen in latere jaren 
niet meer worden teruggedraaid indien blijkt dat de 
waarde is toegenomen. Overige activa worden getest 
indien er gebeurtenissen of veranderingen aan de orde 
zijn die aanleiding geven voor een test op bijzondere 
waarde vermindering. Bij het uitvoeren van een test op 
bijzondere waardeverminderingen worden schattingen 
gemaakt van zowel de verkoopopbrengst, verminderd 
met de verkoopkosten, als de bedrijfswaarde. De schat-
ting van de verkoopopbrengst, verminderd met de 
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verkoopkosten, is gebaseerd op beschikbare informatie 
omtrent beurskoersen, marktprijzen, recente transacties 
van soortgelijke bedrijven en concreet ontvangen biedin-
gen. De werkelijke opbrengsten en geschatte verkoopkos-
ten in geval van een afstoting kunnen afwijken van de 
gehanteerde veronderstellingen. Wat betreft de schatting 
van de bedrijfswaarde geldt dat deze is gebaseerd op de 
gedisconteerde waarde van de verwachte, toekomstige 
kasstromen van de betrokken deelnemingen en dochter-
ondernemingen. De werkelijke kasstromen kunnen 
afwijken van de kasstromen in het businessplan. 
Bovendien is de gehanteerde disconteringsvoet van 
invloed op de uiteindelijke bedrijfswaarde. Het is moge-
lijk dat Alliander in de toekomst gedwongen is om, als 
gevolg van wijzigingen in (markt)omstandigheden, 
additionele bijzondere waardeverminderingen te 
verantwoorden.

De waardering van debiteuren
Alliander beoordeelt periodiek de volwaardigheid van 
vorderingen op basis van ervaringen uit het verleden en 
specifieke ontwikkelingen bij haar klanten. Op grond van 
deze beoordeling worden bijzondere waardeverminderin-
gen verantwoord op debiteurensaldi. De werkelijkheid 
kan afwijken van de aannames die zijn gehanteerd bij het 
bepalen van de bijzondere waardevermindering.

Voorzieningen
Kenmerkend aan voorzieningen is dat deze verplichtin-
gen zich over meerdere jaren uitspreiden en dat het 
management per balansdatum schattingen en aannames 
moet maken omtrent de kans dat een bepaalde verplich-
ting zich voordoet, alsmede omtrent de omvang van het 
vermoedelijk te betalen bedrag. Er kunnen zich ontwik-
kelingen voordoen in de toekomst, bijvoorbeeld wijzigin-
gen in marktomstandigheden en wetgeving, en bepaalde 
gerechtelijke uitspraken die ertoe leiden dat de daadwer-
kelijke verplichting afwijkt van de voorziening. 
Bovendien is Alliander betrokken bij een aantal rechtsge-
dingen en procedures. Per individueel geval beoordeelt 
het management of een voorziening noodzakelijk is op 
grond van de feitelijke omstandigheden. Deze beoorde-
ling omvat zowel een bepaling van de kans van slagen 
van een procedure als het vermoedelijk te betalen bedrag.

omzetverantwoording
Het allocatieproces is een proces waarbij door middel van 
ramingen de dagelijkse hoeveelheid getransporteerde 
elektriciteit en gas worden bepaald, met name daar waar 
gebruik is gemaakt van cijfers betreffende standaardjaar-
verbruik in de consumenten- en zakelijke markt. Deze 
ramingen worden na verloop van tijd opnieuw bekeken 
en het aan verbruikers gealloceerde verbruik wordt 
gecorrigeerd voor de feitelijke hoeveelheden die via 

meteropname zijn verkregen (‘reconciliatie’). De wettelij-
ke afspraken inzake reconciliatie schrijven een afhande-
ling voor binnen 17 maanden voor elektriciteit en 21 
maanden voor gas na het einde van de maand van 
levering. De verwachte resultaten uit reconciliatie zijn zo 
nauwkeurig mogelijk geraamd en in de jaarrekening 
verwerkt, maar de uiteindelijke vereffening kan leiden tot 
resultaateffecten in de toekomst. 

Belastingen
Bij het opmaken van de jaarrekening besteedt Alliander 
veel aandacht aan de beoordeling van alle van belang 
zijnde fiscale risico’s en is de actuele belastingpositie 
naar beste inzichten in de jaarrekening verwerkt. 
Wijzigende inzichten, bijvoorbeeld als gevolg van 
definitieve aanslagen over eerdere jaren, kunnen leiden 
tot additionele belastinglasten of –baten. Bovendien 
kunnen nieuwe belastingrisico’s ontstaan. Bij de waarde-
ring van latente belastingvorderingen, met name op het 
gebied van latenties verband houdende met de verschil-
len tussen fiscale boekwaarden en de boekwaarden in de 
jaarrekening van materiële vaste activa, worden aanna-
mes gemaakt omtrent de mate waarin en de termijn 
waarop deze vorderingen kunnen worden gerealiseerd. 
Dit gebeurt onder meer op basis van businessplannen. 
Daarnaast worden bij het opstellen van de jaarrekening 
aannames gemaakt omtrent de tijdelijke en permanent-
verschillen tussen de boekwaarde en de fiscale waarde-
ring. De werkelijke situatie kan afwijken van de aanna-
mes die zijn gehanteerd bij de bepaling van latente 
belastingposities, onder meer als gevolg van verschillen 
van inzicht en veranderingen in fiscale wet- en 
regelgeving. 
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Alliander heeft op 16 maart 2010 het allround aanne-
mingsbedrijf van bekabelingswerken en communicatie-
systemen Stam & Co uit Heerhugowaard overgenomen. 
Stam & Co heeft een jaaromzet van circa € 24 miljoen en 
heeft circa 150 medewerkers in dienst. Met deze overna-
me verzekert Alliander zich ook op termijn van voldoende 
monteurcapaciteit in Noord-Holland.

Op 11 december 2009 is met de gemeente Eindhoven en 
elf gemeenten in de regio op hoofdlijnen overeenstem-
ming bereikt over de voorgenomen overdracht van de 
aandelen in netwerkbedrijf Endinet B.V. (hierna: Endinet) 
aan Alliander. Op 4 maart 2010 heeft vervolgens de 
ondertekening van de koopovereenkomst plaatsgevon-
den. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa en de 
minister van Economische Zaken hebben eveneens in 
maart 2010 hun goedkeuring aan de aankoop gegeven 
De feitelijke overdracht is voorzien voor medio 2010.

Op 11 maart 2010 heeft Moody’s de lange termijn ratings 
van Alliander N.V. en Alliander Finance B.V. verhoogd 
van A2 naar Aa3. De korte termijn ratings van Prime-1 
zijn herbevestigd. De outlook voor alle ratings blijft 
stabiel. Met name de te verwachten steun van de aandeel-
houders in de situatie van buitengewone omstandighe-
den is van belang geweest bij het verhogen van de lange 
termijn ratings.

Alliander heeft op 30 maart 2010 de Revolving Credit 
Facility (RCF) met looptijd tot november 2011, vervangen 
door een nieuwe RCF voor een totaal bedrag van €600 
miljoen en een looptijd tot maart 2015.

Deze gebeurtenissen zijn niet van invloed op de situatie 
van activa en verplichtingen per balansdatum.

NooT 35 | GeBeuRTeNISSeN NA BALANSDATuM
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enkelvoudige balans per 31 december, vóór winstbestemming

€ miljoen
Noot 2009 2008

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa [36] 180 -

investeringen in deelnemingen [37] 2.450 7.487

overige vorderingen [38] 12 16

Totaal vaste activa 2.642 7.503

Vlottende activa

overige vorderingen 18 3

Financiële activa 301 -

liquide middelen [39] 408 146

Totaal vlottende activa 727 149

Totaal activa 3.369 7.652

eigen vermogen en verplichtingen

eigen vermogen [40]

aandelenkapitaal 684 684

agioreserve 671 671

hedge-reserve1 -8 320

reserve translatieverschillen1 - -4

herwaarderingsreserve1 -10 -13

Wettelijke reserve1 - 259

overige reserves 596 3.586

resultaat boekjaar 312 765

Totaal eigen vermogen 2.245 6.268

Voorzieningen [41] 78 72

Langlopende verplichtingen [42]

achtergestelde leningen 104 100

overige langlopende leningen 8 57

Totaal langlopende verplichtingen 112 157

kortlopende verplichtingen

verplichtingen aan groepsondernemingen 670 1.078

Kortlopende verplichtingen en overlopende passiva 264 77

Totaal kortlopende verplichtingen 934 1.155

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 3.369 7.652

1 de hedge-reserve, de reserve translatieverschillen, de herwaarderingsreserve en de wettelijke reserve zijn niet voor dividenduitkering beschikbaar.

enkelvoudige winst-en-verliesrekening 

€ miljoen
Noot 2009 2008

saldo overige baten en lasten na belastingen [44] -68 -6

resultaat deelnemingen na belastingen 380 771

Nettoresultaat 312 765

enkelvoudige jaarrekening
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Waarderingsgrondslagen voor de enkelvoudige 
jaarrekening
In aanvulling op de waarderingsgrondslagen voor de 
geconsolideerde jaarrekening zijn hieronder enkele 
waarderingsgrondslagen die specifiek gelden voor de 
enkelvoudige jaarrekening weergegeven.

Deelnemingen in dochterondernemingen
Deelnemingen in dochterondernemingen worden 
gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde, die is 
bepaald op basis van de IFRS-grondslagen die worden 
gehanteerd in de geconsolideerde jaarrekening, gecorri-
geerd voor de waarde van de betaalde goodwill bij overna-
me, verminderd met eventuele bijzondere waardevermin-
deringsverliezen op goodwill.

Wettelijke reserve ongerealiseerde waardemutaties 
financiële instrumenten
Een wettelijke reserve, in de vorm van een herwaarde-
ringsreserve, wordt aangehouden voor ongerealiseerde 
waardestijgingen van financiële instrumenten die in het 
resultaat zijn verwerkt en waarvoor geen frequente 
marktnoteringen bestaan. Bij Alliander betreft dit de 
energie commodity-contracten in olie, gas, kolen en 
elektriciteit en CO2-emissierechten die niet via een 
officiële beurs (bijvoorbeeld APX, Endex) worden verhan-
deld, de zogeheten ‘over the counter’ of OTC-contracten. 
Voor de ongerealiseerde reële-waardemutaties van deze 
contracten is ultimo 2008 voor in totaal € 259 miljoen 
een wettelijke reserve aangehouden. In verband met de 
afsplitsing van n.v. Nuon Energy is deze verplichting 
ultimo 2009 niet meer aanwezig.

toelichting op de enkelvoudige 
jaarrekening

Materiële vaste activa

€ miljoen
Bedrijfs-

gebouwen en 
-terreinen

overige vaste 
bedrijfs middelen

Activa in 
uitvoering Totaal

Boekwaarde per 31 december 2008 - - - -

Mutaties 2009

investeringen - 7 68 75

Nieuwe consolidaties 69 73 10 152

desinvesteringen - -29 - -29

afschrijvingen -2 -16 - -18

herrubriceringen en overige mutaties 6 33 -39 -

Totaal 73 68 39 180

Stand per 31 december 2009

aanschafwaarde 138 209 39 386

cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen -65 -141 - -206

Boekwaarde per 31 december 2009 73 68 39 180

NooT 36 MATeRIëLe VASTe ACTIVA

De regel nieuwe consolidatie betreft de fusie tussen n.v. 
Nuon (nu: Alliander N.V.) met Alliander n.v. (voorheen: 
n.v. Nuon Netwerkservices).
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Investeringen in deelnemingen

€ miljoen Investeringen in 
dochteronder 

nemingen

Investeringen in 
deelnemingen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2008 5.605 11 5.616

Mutaties 2008

investeringen 1.470 - 1.470

ontvangen dividend -672 -2 -674

resultaat boekjaar 768 3 771

Mutatie hedge-reserve 318 - 318

Mutatie herwaarderingsreserve -13 - -13

valutaomrekeningsverschillen en overige mutaties -1 - -1

Totaal 1.870 1 1.871

Boekwaarde per 31 december 2008 7.475 12 7.487

Mutaties 2009

investeringen 65 18 83

uitbreiding aandelenkapitaal 1 - 1

ontvangen dividend -358 - -358

resultaat boekjaar 360 20 380

vervallen consolidaties -5.064 - -5.064

Mutatie hedge-reserve -84 - -84

Mutatie herwaarderingsreserve 4 - 4

valutaomrekeningsverschillen en overige mutaties 1 - 1

Totaal -5.075 38 -5.037

Boekwaarde per 31 december 2009 2.400 50 2.450

NooT 37 | INVeSTeRINGeN IN DeeLNeMINGeN

NooT 38 | LATeNTe BeLASTINGVoRDeRINGeN eN  
oVeRIGe VoRDeRINGeN

Latente belastingvorderingen en overige vorderingen

€ miljoen
Latente belasting-

vorderingen
overige 

vorderingen Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2008 - 4 4

Mutaties 2008

aflossingen - 12 12

Totaal - 12 12

Boekwaarde per 31 december 2008 - 16 16

Mutaties 2009

dotatie 8 - 8

aflossingen - -12 -12

Totaal 8 -12 -4

Boekwaarde per 31 december 2009 8 4 12

De vervallen consolidaties hebben betrekking op het 
voormalige n.v. Nuon Netwerkservices, n.v. Nuon Energy 
en Liandyn B.V.
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NooT 41 | VooRZIeNINGeN

De daling van de personeelsvoorzieningen in 2008 houdt 
deels verband met de overdracht van een deel hiervan aan 
het productie- en leveringsbedrijf.

De post ziektekosten na pensionering bestaat voorname-
lijk uit de regeling inzake de ziektekostenverzekering van 
gepensioneerde medewerkers. Deze verplichting is niet 
bij een pensioenfonds of externe verzekeraar 
ondergebracht

Voorzieningen

€ miljoen
Ziektekosten na 

pensionering
Reorganisatie- 

kosten

overige 
personeels-

voorzieningen
Milieu-herstel-

kosten
overige 

voorzieningen Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2008 11 20 75 17 8 131

Mutaties 2008

Nieuwe consolidaties - - - - - -

interne overdracht - -4 -26 - -3 -33

vrijval -1 -4 -5 - - -10

dotaties - 3 10 - - 13

onttrekking -2 -11 -2 - - -15

rentedotatie 1 1 2 - - 4

actuariële winsten en verliezen die 
onmiddellijk worden verwerkt

- - -13 - - -13

afwikkelingen en overige mutaties - - - - -5 -5

Totaal -2 -15 -34 - -8 -59

Boekwaarde per 31 december 2008 9 5 41 17 - 72

Mutaties 2009

Nieuwe consolidaties - - - - 3 3

vervallen consolidaties - - -3 - - -3

vrijval - - -8 - - -8

dotaties - 8 20 - 4 32

onttrekking -2 -11 -8 -3 -2 -26

rentedotatie 2 1 1 - - 4

actuariële winsten en verliezen die 
onmiddellijk worden verwerkt

- - -3 - - -3

afwikkelingen en overige mutaties - 5 2 - - 7

Totaal - 3 1 -3 5 6

Boekwaarde per 31 december 2009 9 8 42 14 5 78

NooT 39 | LIquIDe MIDDeLeN

NooT 40 | eIGeN VeRMoGeN

In het saldo liquide middelen ultimo 2009 zijn geen 
liquide middelen begrepen waarover Alliander niet vrij 
kan beschikken (2008: idem).

Voor het mutatieoverzicht van het eigen vermogen wordt 
verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening. In 
aanvulling op dit overzicht dient ten behoeve van het 
enkelvoudige eigen vermogen te worden vermeld, dat 
ultimo 2008 een wettelijke reserve is gevormd voor de 

ongerealiseerde waardemutaties van OTC-contracten, ten 
bedrage van € 259 miljoen ten laste van de overige 
reserves. In verband met de afsplitsing van n.v. Nuon 
Energy is deze verplichting ultimo 2009 niet meer 
aanwezig.
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Aan het eind van 2009 bedroeg de reorganisatievoorzie-
ning € 8 miljoen (2008: € 5 miljoen). De overige perso-
neelsvoorzieningen bestaan met name uit de voorziening 
voor jubileumuitkeringen (bij het bereiken van het 10-, 
20-, 30- en 40-jarig dienstverband), uitkering bij uit-
diensttreding en de voorziening voor werktijdverkorting 
voor oudere werknemers, een overgangsregeling die in de 

cao van december 2005 is gecreëerd voor oudere werkne-
mers en die hun de mogelijkheid biedt om in de toekomst 
minder te gaan werken. 

De voorziening milieuherstelkosten houdt verband met 
verwachte verplichtingen uit hoofde van grondvervuiling.

NooT 42 | LANGLoPeNDe VeRPLICHTINGeN

De rentevoeten en de aflossingen van de langlopende 
schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Achtergestelde leningen
Deze leningen zijn door aandeelhouders ter beschikking 
gesteld. Zij zijn ten opzichte van de andere schuldver-
plichtingen achtergesteld.

Rentedragende verplichtingen

€ miljoen
2009 2008

Boekwaarde per 1 januari 166 309

Mutaties

Nieuwe leningen - 77

aflossingen -12 -130

interne overdracht -47 -91

valutaomrekeningsverschillen en overige mutaties 71 1

Totaal 12 -143

Boekwaarde per 31 december 178 166

Langlopende leningen inclusief kortlopend deel

€ miljoen
effectief interestpercentage kortlopend deel Langlopend deel

2009 2008 2009 2008 2009 2008

achtergestelde leningen 7,8% 7,0% 65 2 104 100

onderhandse en groene leningen 3,4% 3,4% 1 8 6 55

Medium term Notes 4,1% 4,3% - - - -

Banken 8,2% 8,2% - - 2 2

overig n.v.t. 6,6% - - - -

Totaal 66 10 112 157
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Arnhem, 7 april 2010 

Raad van Bestuur
De heer P.C. Molengraaf, voorzitter
De heer M.R. van Lieshout

Raad van Commissarissen
De heer E.M. d’Hondt, voorzitter
De heer G. Ybema, plaatsvervangend voorzitter
De heer F.C.W. Briët
Mevrouw J.B. Irik
Mevrouw J.G. van der Linde
Mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer
De heer J.C. van Winkelen

NooT 43 | VooRWAARDeLIJke ACTIVA eN VeRPLICHTINGeN

NooT 44 | SALDo oVeRIGe BATeN eN LASTeN NA BeLASTINGeN 

De vennootschap heeft zich conform artikel 403 Boek 2 
BW hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de uit de 
rechtshandelingen voortvloeiende schulden van een groot 
aantal in de overige gegevens opgenomen 
dochterondernemingen. 
Alliander vormt samen met haar dochterondernemingen 
een fiscale eenheid voor zowel de vennootschapsbelasting 
als de omzetbelasting (BTW). Uit hoofde hiervan is iedere 
tot de fiscale eenheid behorende rechtspersoon hoofdelijk 
aansprakelijk voor de belastingschulden van de rechts-
personen die deel uitmaken van de fiscale eenheid. Met 
ingang van 1 januari 2009 zijn voor het netwerkbedrijf 

en het productie- en leveringsbedrijf separate fiscale 
eenheden gevormd voor zowel de vennootschapsbelas-
ting als de omzetbelasting.

Aan het eind van 2009 had Alliander voor een bedrag van 
€ 4 miljoen (2008: € 266 miljoen) aan ‘parent company 
guarantees’ afgegeven ten behoeve van dochteronder-
nemingen. 
In opdracht van Alliander is ultimo boekjaar voor 
€ 10 miljoen (2008: € 83 miljoen) aan bankgaranties 
afgegeven.

Het saldo van de overige baten en lasten na belastingen 
met een last van € 68 miljoen (2008: € 6 miljoen last) 
bestaat met name uit de lasten van concernbrede activi-
teiten op holdingniveau.

Bestuurdersbeloningen
De informatie over de beloning van de Raad van Bestuur 
en de Raad van Commissarissen is opgenomen op pagina 
140 tot en met 142 van de geconsolideerde jaarrekening 
2009.
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WINSTBeSTeMMING

De winstbestemming is geregeld in artikel 33 van de 
statuten. De tekst daarvan luidt: Artikel 33: Winst. 
Uitkering ten laste van de reserves.

Jaarlijks wordt door de Raad van Bestuur onder  -
goedkeuring van de Raad van Commissarissen vastge-
steld welk deel van de uitkeerbare winst – het positieve 
saldo van de winst- en verliesrekening – wordt 
gereserveerd.
De winst na reservering ingevolge het voorgaande lid  -
staat ter beschikking van de Algemene Vergadering.
Winstuitkeringen kunnen slechts plaatshebben tot ten  -
hoogste het uitkeerbare deel van het eigen vermogen.
Uitkering van winst geschiedt na vaststelling van de  -
jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
De Raad van Bestuur kan onder goedkeuring van de  -
Raad van Commissarissen besluiten tot uitkering van 
interimdividend, met inachtneming van het bepaalde 
in lid 3 en met inachtneming van het overigens in de 
wet bepaalde.
De Algemene Vergadering kan op voorstel van de Raad  -
van Bestuur dat is goedgekeurd door de Raad van 
Commissarissen besluiten tot uitkeringen aan aan-
deelhouders ten laste van het uitkeerbare deel van het 
eigen vermogen. 

Voorstel dividend 2009
De Raad van Bestuur stelt onder goedkeuring van de 
Raad van Commissarissen, voor om een dividend uit te 
keren van € 54 miljoen. Dit komt overeen met 45% van 
het resultaat na belastingen, exclusief bijzondere posten 
na belastingen die niet hebben geleid tot kasstromen in 
het boekjaar 2009 tenzij gerelateerd aan hedge accoun-
ting. Voorts is in het kader van een aanwijzing van de 
minister bij het splitsingsplan vastgelegd dat de netto 
boekwinst op de verkoop van de HS-netten (€ 130 mil-
joen) eveneens wordt uitgesloten van de dividenduitke-
ring. Daarnaast wordt een bedrag van € 15 miljoen, 
eveneens in ditzelfde kader, in mindering gebracht op het 
uit te keren dividend over het boekjaar 2009. Hiermee 
voldoen we volledig aan de aanwijzing van de minister bij 
het splitsingsplan.

Voorstel winstbestemming

€ miljoen 2009

dividend 2009  54 

overige reserves  258 

Totaal  312 

13. overige gegevens
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Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 
Alliander N.V. 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit Jaarverslag 2009 op pagina 98 tot en 
met 168 opgenomen jaarrekening 2009 van Alliander 
N.V. te Arnhem gecontroleerd. De jaarrekening omvat de 
geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening. De 
geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de geconsoli-
deerde balans per 31 december 2009, de geconsolideerde 
winst- en verliesrekening, het geconsolideerde overzicht 
van het totaalresultaat, het geconsolideerde mutatieover-
zicht eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroom-
overzicht voor het jaar eindigend op 31 december 2009 en 
de toelichting, bestaande uit een overzicht van de belang-
rijkste grondslagen voor financiële verslaggeving en 
overige toelichtingen. De enkelvoudige jaarrekening 
bestaat uit de enkelvoudige balans per 31 december 
2009, en de enkelvoudige winst- en verliesrekening over 
2009 met de toelichting. 

Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur  
De Raad van Bestuur van de vennootschap is verantwoor-
delijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in 
overeenstemming met International Financial Reporting 
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en 
met Titel 9 Boek 2 BW, alsmede voor het opstellen van het 
jaarverslag in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 
Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het 
ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern 
beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en 
getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en 
resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materi-
eel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het 
kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor 
financiële verslaggeving en het maken van schattingen 
die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. 

Verantwoordelijkheid van de accountant  
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel 
over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 
hebben onze controle verricht in overeenstemming met 
Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht 
te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en 
zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit 
te voeren dat wij een redelijke mate van zekerheid hebben 
verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden 
ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen 
en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de 
uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de 
professionele oordeelsvorming van de accountant, 
waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of 
fouten. In die beoordeling neemt de accountant in 
aanmerking het voor het opmaken van en getrouw 
weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat 
relevante interne beheersingssysteem, teneinde een 
verantwoorde keuze te kunnen maken van de controle-
werkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden 
adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te 
geven over de effectiviteit van het interne beheersingssy-
steem van de entiteit. Tevens omvat een controle onder 
meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de 
toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en 
van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van 
de vennootschap heeft gemaakt, alsmede een evaluatie 
van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-in-
formatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

oordeel betreffende de geconsolideerde jaarrekening  
Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening 
een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 
het vermogen van Alliander N.V. per 31 december 2009 
en van het resultaat en de kasstromen over 2009 in 
overeenstemming met International Financial Reporting 
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en 
met Titel 9 Boek 2 BW. 

oordeel betreffende de enkelvoudige jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening een 
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Alliander N.V. per 31 december 2009 en 
van het resultaat over 2009 in overeenstemming met 
Titel 9 Boek 2 BW. 

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften 
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 
2:393 lid 5 onder f BW melden wij dat het jaarverslag, 
voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met 
de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Rotterdam, 7 april 2010 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

origineel getekend door:
J.A.M. Stael RA

ACCouNTANTSVeRkLARING
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Alliander heeft op 16 maart 2010 het allround aanne-
mingsbedrijf van bekabelingswerken en communicatie-
systemen Stam & Co uit Heerhugowaard overgenomen. 
Stam & Co heeft een jaaromzet van circa € 24 miljoen en 
heeft circa 150 medewerkers in dienst. Met deze overna-
me verzekert Alliander zich ook op termijn van voldoende 
monteurcapaciteit in Noord-Holland.

Op 11 december 2009 is met de gemeente Eindhoven en 
elf gemeenten in de regio op hoofdlijnen overeenstem-
ming bereikt over de voorgenomen overdracht van de 
aandelen in netwerkbedrijf Endinet B.V. (hierna: Endinet) 
aan Alliander. Op 4 maart 2010 heeft vervolgens de 
ondertekening van de koopovereenkomst plaatsgevon-
den. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa en de 
minister van Economische Zaken hebben eveneens in 
maart 2010 hun goedkeuring aan de aankoop gegeven 
De feitelijke overdracht is voorzien voor medio 2010.

Op 11 maart 2010 heeft Moody’s de lange termijn ratings 
van Alliander N.V. en Alliander Finance B.V. verhoogd 
van A2 naar Aa3. De korte termijn ratings van Prime-1 
zijn herbevestigd. De outlook voor alle ratings blijft 
stabiel. Met name de te verwachten steun van de aandeel-
houders in de situatie van buitengewone omstandighe-
den is van belang geweest bij het verhogen van de lange 
termijn ratings.

Alliander heeft op 30 maart 2010 de Revolving Credit 
Facility (RCF) met looptijd tot november 2011, vervangen 
door een nieuwe RCF voor een totaal bedrag van 
€600 miljoen en een looptijd tot maart 2015.

Deze gebeurtenissen zijn niet van invloed op de situatie 
van activa en verplichtingen per balansdatum.

BeLANGRIJke DoCHTeRoNDeRNeMINGeN  
eN oVeRIGe DeeLNeMINGeN

GeBeuRTeNISSeN NA BALANSDATuM

Belangrijke dochterondernemingen en overige deelnemingen

Per 31 december 2009

Naam Plaats %

Belangrijke geconsolideerde groepsondernemingen

liander N.v.* arnhem 100%

n.v. Nuon infra oost* arnhem 100%

n.v. Nuon infra West* amsterdam 100%

liandon Meetbedrijf N.v.* arnhem 100%

liandon B.v.* duiven 100%

alliander Finance B.v.* arnhem 100%

alliander ag Berlijn 100%

overige deelnemingen (niet geconsolideerd)

N.v. KeMa 25%

ziut B.v. 53%

* voor deze dochterondernemingen is door alliander N.v. een 403-verklaring afgegeven.

een volledig overzicht van de dochterondernemingen en overige deelnemingen zoals bedoeld in de artikelen 379 en 414 van Boek 2 BW titel 9, is 

ten kantore van het handelsregister te arnhem gedeponeerd.
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ALGeMeeN

GRI
Alliander volgde bij het samenstellen van dit 
Maatschappelijk Jaarverslag de richtlijnen van het Global 
Reporting Initiative (GRI). Deze universele richtlijnen zijn 
opgesteld voor de rapportage over duurzame prestaties en 
dragen bij aan een transparante verslaglegging voor 
stakeholders. Wij hebben ernaar gestreefd om te rappor-
teren over onderwerpen die relevant zijn voor een brede 
groep stakeholders. Voor dit verslag zijn de GRI G3-
richtlijnen toegepast in combinatie met het Electric 
Utilities Sector Supplement, uitgave april 2009. Voor dit 
verslag is invulling gegeven aan 29 van de 49 kernindica-
toren van GRI G3 en 18 van de 30 sectorindicatoren. Voor 
een gedetailleerde weergave op welke wijze invulling is 
gegeven aan deze GRI standaard verwijzen wij naar het 
detailoverzicht op pagina 188 tot en met 192.

Afbakening
Voor het vaststellen van de reikwijdte van het verslag 
heeft Alliander gebruik gemaakt van het daartoe door 
GRI opgestelde ‘bounderies protocol’. Alle entiteiten van 
Alliander (inclusief Alliander AG) vallen binnen de scope 
van dit verslag. Voor de activiteiten van de voormalige 
deelneming Liandyn, die per november 2009 is verkocht 
aan Ziut, is ervoor gekozen om deze voor het gehele jaar 
2009 mee te nemen. In de vergelijkende cijfers van 2008 
zijn geen gegevens opgenomen van Nuon Energy en zijn, 
behalve voor de aantallen medewerkers, geen gegevens 
opgenomen voor Alliander AG (Duitsland).

Inhoudbepaling
Het Maatschappelijk Verslag 2008 van Alliander is 
toegezonden aan de medewerkers en aan Stakeholders. 
Medewerkers is gevraagd te reageren via het Intranet. 
Hiervan is beperkt gebruik gemaakt; uit de reacties komt 
naar voren dat het verslag goed is gewaardeerd. 
Tijdens drie rondetafelgesprekken met externe stakehol-
der vertegenwoordigers is uitgebreid stilgestaan bij de 
drie thema’s van het Maatschappelijk Jaarverslag 2008. 
Deelnemers vonden het positief dat Alliander zich 
bezighoudt met MVO en maatschappelijke thema’s wil 
betrekken bij haar bedrijfsvoering. De publicatie is een 
goede aanleiding gebleken om verder in gesprek te gaan 

en mogelijkheden voor samenwerking te verkennen.
Evaluatie van het verslag en het verslagproces en de 
voorkeur om voor brede stakeholdergroepen een verslag 
te publiceren heeft geleid tot de keuze voor een integratie 
van de financiële en maatschappelijke verslaglegging 
door Alliander. Hierbij is de thematisch indeling naar 
verantwoorde bedrijfsvoering, energietransitie en 
financiële verantwoording aangehouden. Dit ondersteunt 
de herkenbaarheid en vergelijkbaarheid met de verslag-
legging 2008 en is in overeenstemming met de hoofd-
thema’s van het MVO beleid.
  
Gegevensverzameling
Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie 
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen bij 
Alliander. Voor de inhoud van dit verslag is een aantal 
interviews gehouden met directieleden en medewerkers. 
De verzameling van kwalitatieve gegevens is gedaan via 
een schriftelijke vragenlijst. Voor de kwantitatieve 
dataverzameling is gebruikgemaakt van een gestandaar-
diseerde vragenlijst. Waar mogelijk zijn beschikbare 
informatiesystemen op groepsniveau gebruikt. 
Daarnaast is aan de bedrijfsonderdelen gevraagd vanuit 
eigen bronnen kwantitatieve gegevens te rapporteren. De 
kwaliteit van de informatie voor dit verslag is getoetst via 
interne controles. 

Ten aanzien van de vergelijkende cijfers van 2008 is de 
data in een aantal gevallen alleen beschikbaar voor de 
Nuon-groep als geheel en is noodzakelijkerwijs een 
verdeelsleutel toegepast voor Nuon Energy en Alliander. 
Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van gestaafde 
aannames. De hierop betrekking hebbende data hebben 
der halve (deels) een proforma karakter. 

onafhankelijke verificatie
Met dit verslag willen wij openheid geven over de activi-
teiten en resultaten waarmee wij onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid vormgeven. 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. heeft de 
informatie in het verslag geverifieerd. Het assurance-
rapport is opgenomen achter in dit hoofdstuk. 

in dit gedeelte legt alliander Verantwoording af oVer 
haar mVoprestaties in 2009. het betreft een aanVulling op 
informatie zoals opgenomen in de hoofdstukken Vier en Vijf. 

14. feiten en cijfers duurzaamheid
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Ambitie Doel Resultaat 2009

Faciliteren energietransitie

Best in class invoeding duurzame 
opwek in energienetwerken

invoeden energie uit duurzame 
bronnen

eerste groengasaansluiting gerealiseerd op netwerk van liander. 
onderzoek naar tijdelijke opslag en buffer voor biogas

invoeding windenergie verzorgingsgebied liander is 2000 MW

energietransitie in samenwerking 
met brancheorganisatie Netbeheer 
Nederland

initiatief 10.000 laadpunten elektrische auto’s in 2012 Nederland. 
gezamenlijke studies naar marktmodel elektrisch vervoer, slimme 
netwerken en groengas

ontwikkelen en toepassen van 
innovaties

slimme netwerken onderzoek en ontwikkeling programma gericht op nieuwe 
decentrale energietoepassingen

Verantwoorde bedrijfsvoering

Milieu

Verminderen beslag op natuurlijke 
bronnen en emissies

verminderen ecologische 
voetafdruk

totaal volume afval is: 11.489 ton 
80% hiervan wordt ingezet voor hergebruik

Klimaatneutrale bedrijfsvoering in 
2015

co2-voetafdruk is 683 kton

rekening houden met Biodiversiteit studie naar effecten Natura 2000

klant

Toegankelijkheid van producten en 
diensten is optimaal

Klanttevredenheid stijgt ten 
opzichte van benchmark 
Nederlandse netbeheerders

Klanttevredenheid: 89% van de consumenten en kleinzakelijke 
klanten is tevreden 
Klanttevredenheid: 86% van de grootzakelijke klanten is tevreden

ondersteuning kwetsbare klant alliander heeft convenant in 93% ggd regio’s

veilige energievoorziening Publiekscampagnes Meterkastman en www.energieveilig.nl

Leverbetrouwbaarheid 
netbeheerder is bovengemiddeld

storingen en uitvalduur 
elektriciteit onder Nederlands 
sectorgemiddelde

gemiddeld aantal storingsminuten per elektriciteitklant aangesloten 
door liander Netbeheer is 27,4 minuten; het Nederlands gemiddelde 
is 26,5 minuten.

Medewerker

Veiligste werkomgeving van 
netbeheerders in Nederland

versterken veiligheidsmanagement 
op basis van erkende normen

ltiF1 = 3,1 (t.o.v. 2,6 in 2008)

Medewerkersbestand is afspiegeling 
van de samenleving

Participatie- en diversiteitsbeleid aandeel vrouwen in medewerkersbestand is 19%  
aandeel vrouwen in management bedraagt 14%  
instroom aantal deelnemers werkervaringsplaatsen in 2009 is 71

Vooraanstaande positie als 
aantrekkelijke werkgever

leer en groei/leiderschap Percentage loonsom voor opleidingen is 3%

erkenning goed werkgeverschap Medewerkerstevredenheid als rapportcijfer is 8,2

Maatschappelijk betrokken netwerkbedrijf

Actieve dialoog met stakeholders ontwikkelen stakeholderdialoog drie ronde tafels over verslaglegging 2008 
ronde tafel met ict sector “responsible it”

Maatschappelijke betrokkenheid 
van medewerkers

deelname alliander Foundation 551 medewerkers actief als vrijwilliger in 2009

ontwikkeling en toepassing van 
innovaties

ontwikkeling eisen Mvo en 
duurzaamheid

levenscyclus analyse onderzoek elektriciteitskabels 
introductie eerste elektrische auto alliander wagenpark

ketenverantwoordelijkheid Werken volgens toepasselijke 
normen

51% van inkoopwaarde is afgenomen bij leveranciers met een Mvo 
gedragscode.

Projecten op maatschappeljke 
thema’s

duurzaamheid, Ketenverant- 
woordelijkheid, agressie, Klimaat, 
arbeidsparticipatie, leefbaarheid, 
Privacy, vergrijzing

Masterclasses met externe sprekers 
Maatschappelijke dialogen met betrekking tot mensen met 
beperking, agressie en geweld, ketenverantwoordelijkheid

Voldoen aan richtlijnen 
maatschappelijke verslaglegging

geïntegreerd financieel en 
maatschappelijk verslag op basis 
van erkende richtlijnen

gri g3 B-plus niveau per 20091
 

Plaats 23 Nederlandse transparantiebenchmark 2009

1 zie begrippenlijst.

MVo-AMBITIeS eN SAMeNVATTING ReSuLTATeN
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MILIeu & MAATSCHAPPIJ

Toelichting
De totale hoeveelheid afval is toegenomen met 23% ten 
opzichte van 2008, hetgeen met name is veroorzaakt door 
een toename van het kantoorafval, metalen en overig 
bedrijfsafval. De toename van het bedrijfsafval is veroor-
zaakt door de toegenomen vervangingswerkzaamheden 
van de transportnetten. De herschikking van werkplek-
ken vanwege de splitsing van de organisatie heeft geleid 
tot een veel groter volume kantoorafval. 

De coördinatie en afvoer van rest- en afvalstoffen is 
belegd bij het Rest- en Afvalstoffen Centrum (RAC). 
Strikte afspraken en communicatie over afvoer van 
metalen hebben geleid tot betere transparantie en 
registratie. Recyclebare delen van het afval verzamelen 
wij en voeren wij af naar externe verwerkers. Dat zorgt 
voor hergebruik en voor opbrengsten vanwege recycle-
bare restmaterialen. Naast recyclebaar bedrijfsafval 
ontstaat ook gevaarlijk afval en restafval. Voor het 
afvalstoffenmanagement sluiten wij contracten af met 
afvaltransporteurs en -verwerkers. In 2009 zijn nieuwe 
afspraken gemaakt voor de bedrijfsafvalstoffen. Hierbij 
zijn de volgende uitgangspunten leidend geweest: 

Het hanteren van de ladder van Lansink voor afvalstof- -
fen: met onze afvalinzamelaar hebben wij als doelstel-
ling vastgelegd dat wij 80% van onze afvalstoffen 
recyclen en het restant zoveel mogelijk verbranden met 
energieopwek;
Ketenverantwoordelijkheid met betrekking tot afvoer  -
van reststoffen;
De kwaliteit van de dienstverlening en ondersteuning  -
bij calamiteiten. 

Voor de zekeringen uit het netwerk neemt Alliander deel 
aan de Internationale stichting Fuse Recycling Benelux 
(IFRB). De zekeringen worden gerecycled en de opbrengst 
is bestemd voor innovatiedoeleinden. Bij de selectie van 
afvalbedrijven maken wij gebruik van een checklist voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aan onze 
medewerkers stellen wij de eis dat zij het afval goed 
gescheiden aanleveren. Regelmatig organiseren wij 
voorlichtingssessies en workshops om medewerkers aan 
te sporen tot een goed afvalstoffen- en dus goed 
milieumanagement. 

PCB
Op verzoek van de Inspectie VROM en Netbeheer 
Nederland heeft Liander samen met de andere netbeheer-
ders in Nederland in 2009 meegewerkt aan een landelijk 
onderzoek naar de juiste afvoer van PCB-houdende 
netcomponenten (zoals transformatoren en schakelaars) 
en PCB-houdende olie. Na de zeer ingrijpende PCB-
verwijderings operatie, die de netbeheerders eerder onder 
toezicht van VROM hebben uitgevoerd, zullen in de 
komende periode óók de laatste PCB-houdende apparaten 
die aan aan het einde van hun levensduur zijn, uit het 
elektriciteitsnet verwijderd worden. De gezamenlijke 
netbeheerders willen waarborgen dat, indien afvoer van 
mogelijke PCB-houdende apparatuur plaatsvindt, 
absoluut zeker gesteld is dat hierdoor géén PCB’s in het 
milieu terecht kunnen komen.

Afvalstromen

in ton afval categorie 2009 2008

Kantoorafval Papier & karton 324 188

Klein gevaarlijk 7 3

overig 1.047 535

subtotaal 1.378 726

Bedrijfsafval Papier & karton 296 270

Metalen 4.027 3.271

hout 174 175

Kunststoffen 227 204

grond 433 667

overig 4.415 3.428

subtotaal 9.572 8.015

gevaarlijk afval divers afval 539 599

Totaal 11.489 9.340
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Co2 voetafdruk Alliander

in ton co2 2009 2008

emissie compensatie emissie compensatie

elektriciteit

Netverlies elektriciteitstransport/-distributie1 562.946 - 653.292 610.260

sF6 schakelapparatuur elektriciteitnetwerk vanaf 110 kv2 - - 11.412 -

sF6 schakelapparatuur elektriciteitnetwerk tot 110 kv 3.107 - 7.361 -

Gas

lekverlies aardgasnetwerk3 91.292 - 92.042 -

Gebouwen Alliander locaties4

elektriciteitsverbruik5 7.173 7.173 6.316 6.316

gasverbruik 2.704 - 2.695 -

Reizen en vervoer

Woon-werk, dienstreizen, wagenpark, vliegreizen6 15.389 - 13.856 12.205

Totaal 682.611 7.173 786.974 628.781

1  co2-emissie is gebaseerd op de brandstofmix levering van Nuon energy Nederland 2008. het verlies bedraagt 1,3 tWh.

2 Betreft sF6 lekkages uit hoogspanning schakelinstallaties. de emissie 2008 is inclusief het hoogspanningsnetwerk dat medio 2008 overdragen  

is aan tennet.

3 Methaanemissies uit gasleidingnetwerk.

4 gebouwen: kantoorgebouwen alliander exclusief huurpanden.

5 voor elektriciteitsverbruik van gebouwen van alliander wordt co2 neutrale stroom ingekocht.

6 co2 -emissie is in 2008 gecompenseerd voor de uitstoot van de lease- en bedrijfswagens.

Toelichting
Netverliezen vormen de grootste factor in onze CO2 

-emissie. Omgerekend naar CO2-equivalent bedroeg de 
emissie van netverlies 563 ton van de totale emissie 683 
ton in 2009. In 2008 heeft netbeheerder Liander de CO2 

emissie van de ingekochte elektriciteit ‘gecompenseerd’ 
door zogenaamde Garanties van Oorsprong (GvO) te 
kopen. In 2009 is besloten deze vorm van compensatie 
niet voort te zetten omdat deze onvoldoende bijdraagt aan 
het volume duurzaam geproduceerde energie en hoge 
administratieve kosten kent. Liander onderzoekt de 
alternatieve mogelijkheden voor compensatie. 
Het afstoten van een groot deel van het HS-net naar de 
landelijk netbeheerder hoogspanning, Tennet, heeft tot 
gevolg dat er minder netverlies is opgetreden en minder 
SF6 bij Liander is vrijgekomen. Het versneld vervangen 
van oude gietijzeren gasleidingen heeft een positief effect 
op methaanemissies uit aardgas en helpt het verminde-
ren van de uitstoot van broeikasgassen. In 2009 is 102 
kilometer oude gietijzeren gasleiding vervangen. 
Het vervoerbeleid van Alliander is gericht op beperking 

van emissies. Medewerkers kunnen tegen gunstige 
voorwaarden een openbaar vervoer abonnement krijgen, 
voor dienstreizen gebruik maken van een mobiliteits-
kaart voor openbaar vervoer, taxi of een carpool auto. In 
de leaseregeling is vastgelegd dat alleen voertuigen uit de 
energieklasse A, B of C in aanmerking komen.
Om de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer te vermin-
deren bieden wij medewerkers een gratis cursus ‘het 
nieuwe rijden aan’. Tijdens deze cursus wordt geleerd 
energiezuinig te rijden. In 2009 hebben ruim 200 mede-
werkers deelgenomen aan deze cursus.
Tijdens de ‘week van de vooruitgang’ hebben wij mede-
werkers die met het openbaar vervoer of de fiets reizen 
beloond met een attentie. Voor de autogebruikers hebben 
wij het initiatief ‘band op spanning’ waarbij wij alle 
auto’s op onze parkeerplaatsen bij onze vestigingen 
periodiek op het juiste spanningsniveau brengen waar-
door het brandstofgebruik afneemt (zie ook hoofdstuk 5 
Energietransitie, paragraaf ‘netverliezen’).
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Bodemsanering voormalige gasfabriekterreinen

Locatie Status realisatie 
bodemsanering

Toelichting Bijdrage 
in € mln.

Noord-Holland

alkmaar helderseweg sanering in voorbereiding terrein en opstallen worden overgedragen ten behoeve van 
herontwikkeling. gasontvangststation wordt mogelijk 
verplaatst.

haarlem oudeweg sanering in voorbereiding terrein blijft in gebruik als kantoorlocatie van alliander. deel 
van het terrein blijft in gebruik als locatie gasontvangststation.

op de locaties zaandam, Krommenie, hilversum en Purmerend zijn de saneringen afgerond

Subtotaal 6,7

Zuid-Holland

leiden (erfpacht) langegracht sanering in uitvoering terrein en opstallen zijn overgedragen ten behoeve van 
herontwikkeling (woningbouw). terrein blijft (deels) in gebruik 
als alliander kantoorlocatie. gasontvangststation is verplaatst.

alphen aan den 
rijn

Prins Bernhardlaan sanering in voorbereiding deel terrein met kantoor is overgedragen. deel terrein blijft in 
gebruik als locatie gasontvangststation en onderstation. 

hillegom 1e loosterweg sanering in voorbereiding deel terrein blijft in gebruik als locatie gasontvangststation. 

Noordwijk losplaatsweg sanering in voorbereiding deel terrein blijft in gebruik als locatie gasontvangststation.

Katwijk Prins hendrikkade sanering in voorbereiding terrein en opstallen worden overgedragen ten behoeve van 
herontwikkeling (woningbouw). gasontvangststation wordt 
mogelijk verplaatst.

Subtotaal 18,8

Gelderland

Barneveld Kallenbroekerweg sanering in voorbereiding herontwikkeling (woningbouw). terrein en opstallen worden 
(deels) overgedragen. deel terrein blijft in gebruik als locatie 
gasontvangststation.

culemborg triosingel sanering in voorbereiding terrein blijft in gebruik als locatie gasontvangststation.

oosterbeek Beneden-
dorpseweg

sanering in voorbereiding terrein blijft in gebruik als locatie gasontvangststation.

hattem allee sanering in voorbereiding terrein blijft in gebruik als locatie gasontvangststation.

lochem Julianaweg sanering in uitvoering terrein en opstallen zijn overgedragen ten behoeve van 
herontwikkeling (centrumbebouwing). gasontvangsstation is 
verplaatst.

Nijkerk Westkadijk sanering in uitvoering terrein blijft in gebruik als locatie gasontvangststation.

zaltbommel virieussingel sanering in voorbereiding terrein blijft in gebruik als locatie gasontvangststation.

tiel Westluidense straat sanering in voorbereiding terrein en kantoorlocatie zijn overgedragen ten behoeve van 
herontwikkeling.

arnhem Westervoortsedijk deelsanering uitgevoerd totale sanering en herontwikkeling in voorbereiding, waaron-
der nieuwe locatie gasontvangststation. 

zutphen Bolwerksweg sanering in voorbereiding terrein blijft in gebruik als alliander kantoorlocatie. deel terrein 
blijft in gebruik als locatie gasontvangststation.

op de locaties aalten, apeldoorn, elburg, ede en Putten zijn de saneringen afgerond

Subtotaal 10,4

spaklerweg 
(erfpacht)

spaklerweg 
(zuidergasfabriek)

sanering in voorbereiding Mogelijk herontwikkeling, terrein maakt onderdeel uit van 
stedebouwkunding plan amstelkwartier (in voorbereiding). 
Mogelijke verplaatsing gasontvangsstations.

Subtotaal 4,7

overigen 0,5

Totale inschatting saneringskosten 41,1

Waarvan reeds uitgegeven tot en met 31 december 2009 26,7

Voorziening milieu saneringskosten ultimo 2009 14,4
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Toelichting
De uitvoering van het programma voor bodemsanering 
op de locaties van voormalige gemeentelijke gasfabrieken 
is in volle gang. Alliander is als successor van een groot 
aantal gemeentelijke gasbedrijven betrokken bij de 
sanering van in totaal 27 terrreinen in Gelderland, 
Noord-Holland en Zuid-Holland die in het verleden 
ernstig verontreinigd zijn geraakt door de produktie van 
stadsgas. Veel van de vroegere terreinen zijn nu nog 
(deels) in gebruik bij Alliander als kantoorlocatie of bij 
netbeheerder Liander als gasontvangstsstation terrein 
(GOS) voor de koppeling met het landelijke 
gastransportnet.

Stadsgas werd gemaakt uit steenkool. Het geproduceerde 
gas werd vervolgens in een aantal stappen gezuiverd en 

opgeslagen in grote gashouders. Bij het proces kwamen 
veel bijproducten en reststoffen vrij zoals teer, ammoni-
ak, sintels, naftaleen en cyanide verbindingen. Hierdoor 
zijn de bodem en het grondwater op de gasfabrieksterrei-
nen ernstig vervuild geraakt. Met het programma 
bodemsanering gasfabrieksterreinen is bewust gekozen 
voor een oplossingsgerichte aanpak waarbij op basis van 
financiële bijdragen van Nuon, rijk, provincies en 
gemeenten concrete afspraken zijn gemaakt. Door de 
bodemsaneringen wordt deze milieu-erfenis uit het 
verleden opgeruimd en worden de terreinen weer in hun 
waarde hersteld. Een groot aantal bodemsaneringen is 
inmiddels afgerond. In Gelderland, Noord-Holland en 
Zuid-Holland zullen in de periode tot 2015 op deze 
manier alle vervuilde gasfabriekslocaties waarvoor 
Alliander successor is aangepakt worden. 

onze medewerkers

Naar categorie 2009 2008

Aantal medewerkers

Medewerkers met contract voor onbepaalde tijd 4.444 4.347

Medewerkers met contract voor bepaalde tijd 375 283

Totaal aantal eigen medewerkers 4.819 4.630

inhuur 1.137 1.210

Totaal aantal eigen medewerkers en inhuur 5.956 5.840

Percentage fulltime/parttime 2009 2008

Medewerkers met fulltime arbeidsovereenkomst
of inhuurcontract 83% 82%

Medewerkers met parttime arbeidsovereenkomst
of inhuurcontract 17% 18%

Aantal eigen medewerkers en inhuur (in FTe) 2009 2008

totaal aantal eigen medewerkers 4.633 4.450

inhuur 1.083 1.144

Totaal aantal eigen medewerkers en inhuur 5.716 5.594

MeDeWeRkeR
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In en uitstroom medewerkers (in aantal medewerkers)

Totale instroom 2009 2008

instroom mannelijke medewerkers 452 180

instroom vrouwelijke medewerkers 225 63

Totale instroom medewerkers 677 243

Totale uitstroom 

uitstroom mannelijke medewerkers 190 143

uitstroom vrouwelijke medewerkers 51 51

Totale uitstroom medewerkers 241 194

instroom a.g.v consolidatie nieuwe bedrijven 35 -

uitstroom a.g.v deconsolidaties bedrijven1 282 -

Percentage uitstroom t.o.v. totaal aantal Fte 5,0% 4,2%

gemiddelde duur arbeidsrelatie (in jaren) 16 nb

1 in de standen per jaareinde 2009 zijn de Fte’s/Medewerkers van liandyn niet opgenomen. in het ‘in en uitstroom overzicht’ staan deze aantallen 

opgenomen als ‘deconsolidatie bedrijven’. hiernaast zijn de vergelijkende cijfers 2008 aangepast voor vergelijkingsdoeleinden in verband met het 

meeconsolideren van alliander ag (duitsland).

Toelichting
In 2009 zijn 677 nieuwe medewerkers gestart met 
werken voor Alliander. Alliander werkt actief aan vol-
doende kwantitatieve en kwalitatieve instroom van 
medewerkers. Daarom ontplooien wij veel initiatieven 

om techniek in het algemeen en de energiesector in het 
bijzonder te promoten. Er zijn technici nodig van alle 
niveaus: vmbo, mbo, hbo en universiteit. Voor monteurs-
werk zoeken wij vooral vmbo’ers en mbo’ers. 

Segmentatie aantal eigen medewerkers

Woonplaats 2009 2008

gelderland 54% 50%

Noord-holland 31% 34%

Friesland 5% 6%

zuid-holland 5% 5%

Flevoland 2% 2%

overige Nl provincies 1% 1%

duitsland 2% 2%

Leeftijd medewerkers

< 25 jaar 3% 3%

25 - 35 jaar 20% 17%

35 - 45 jaar 22% 22%

45 - 55 jaar 32% 36%

> 55 jaar 23% 22%

Toelichting diversiteit naar leeftijd 
Als medewerkers met pensioen gaan verdwijnt veel 
kennis en ervaring uit onze organisatie. Het percentage 
medewerkers dat binnen vijf jaar in aanmerking komt 
voor de ‘keuze pensioenregeling’ bedraagt 23% (binnen 
tien jaar 41%). Volgens de pensioenrichtlijnen zijn zij wel 
gerechtigd, maar uiteindelijk is het aan de betreffende 
medewerker zelf om te besluiten of en wanneer deze 
gebruik maakt van de regeling.

Alliander voert een actief beleid om deze ontwikkeling op 
te vangen. Ervaren medewerkers hebben onze onderne-
ming veel te bieden. Alliander wil dat zij hun kennis en 
kunde op peil houden door gerichte opleiding en training 
te bieden. Het is belangrijk dat de ervaring en kennis van 
oudere medewerkers goed wordt benut. Vanaf de leeftijd 
van vijftig jaar brengen wij in functioneringsgesprekken 
onderwerpen als werkbelasting en loopbaanontwikkeling 
actief aan de orde. Zo wil Alliander ervoor zorgen dat deze 
medewerkers ook blijvend plezier hebben in hun werk.
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Toelichting diversiteit naar woonplaats
De werkgelegenheid naar provincie is weergegeven naar 
het woonadres van de medewerker. In 2009 woonde 54% 
van de Alliander medewerkers in Gelderland, 31% in 
Noord-Holland en 15% in de overige provincies of 
Duitsland. De verdeling ligt in lijn met de locatie van de 
belangrijkste vestigingen van Alliander en vormt hier-

mee ook een redelijke afspiegeling van het verzorgingsge-
bied van Liander. Voor medewerkers die door de splitsing 
meer reistijd hebben is naar een oplossing gezocht. Daar 
waar mogelijk zijn medewerkers één of meer dagen per 
week gaan telewerken. Hierdoor sneed het mes aan twee 
kanten: goed voor de medewerker én voor het milieu. 

Toelichting
In technische functies hebben wij nog weinig vrouwen in 
dienst. De fysieke belasting en werktijden vormen een 
struikelblok voor vrouwen om hierin aan de slag te gaan. 
Reparaties aan het leidingennet kunnen immers in weer 
en wind, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar 
voorkomen.
In 2009 is 32% van de totale nieuwe instroom van eigen 

medewerkers vrouw, hetgeen positief heeft bijgedragen 
aan de stijging van het totaal aantal vrouwen. 
Het totaal aandeel vrouwen is hierdoor gestegen van 
17% in 2008 naar 19% in 2009.
Ook hebben wij een intern vrouwennetwerk dat zich richt 
op thema’s als diversiteit in organisaties, doorstroom, 
kennismaking en netwerken tussen vrouwelijke 
medewerkers.

Toelichting
Het ziekteverzuimpercentage in 2009 is 4,3 (2008: 4,1).

Diversiteit medewerkers

Diversiteit eigen medewerkers naar geslacht 2009 2008

Mannen 81% 83%

vrouwen 19% 17%

verhouding gemiddelde salaris vrouw/man1 85% n.b.

Medewerkers in management

Medewerkers met leidinggevende functie 5% 4%

Diversiteit management naar geslacht

aandeel mannen met leidinggevende functie 86% 87%

aandeel vrouwen met leidinggevende functie 14% 13%

1 de gemiddelde verhouding salaris vrouw/man is berekend op basis van het gemiddelde salaris per vrouw gedeeld door het gemiddelde salaris 

per man.

Ziekteverzuim/gezondheidsmanagement

2009 2008

Detailopbouw ziekteverzuim Dagen

Kort 1-7 dgn 1,1% 1,1%

Middellang 8-42 dgn 1,2% 1,1%

lang >42 dgn 2,0% 1,9%

Totaal 4,3% 4,1%

Aantal deelnemers bedrijfsgezondheidsprogramma's

deelnemers aantal  1.051  976 
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Toelichting
Medewerkers geven het werken bij Alliander een rapport-
cijfer 8,2. In 2008 was het rapportcijfer een 8,1. De koers 
die we met Alliander inzetten, heeft geleid tot bevredigen-
de resultaten in het Alliander Medewerkeronderzoek. Dit 
blijkt uit de antwoorden die 3.325 medewerkers hebben 

gegeven. Daarmee heeft 63% van alle medewerkers mee 
gedaan aan het onderzoek. In vergelijking met andere 
Nederlandse (top)bedrijven, volgens de door Tower 
Watson gehanteerde benchmarkmethode, doen we het 
goed.

Toelichting
De energienetwerkbedrijven hebben een landelijke 
persoonscertificering voor de Bedrijfsvoering Elektrische 
Installaties (BEI) en de Veiligheidsinstructies Aardgas 
(VIAG) ontwikkeld. Voor het werken met gas is deze in 
2009 branchebreed ingevoerd. Daarmee vervallen de 
afzonderlijke en verschillende toetsingen en certifice-
ringsstructuren van de diverse bedrijven. Deze ontwikke-
lingen leiden tot een transparante en eenduidige regelge-
ving voor veiligheid. 

Op vier vestigingen in Nederland verzorgt Alliander 
vaktechnische bedrijfsopleidingen instructies en toetsen 
voor onder meer de Bedrijfsvoering Elektrische 
Installaties (BEI), de Veiligheidsinstructies Aardgas 
(VIAG), het Veiligheidsvoorschrift Warmte (VEWA) en 
verzorgt zij basiscursussen voor niet-technisch 
personeel.

Toelichting
Lost Time Injury Frequency (LTIF). Dit is het aantal 
ongevallen met verzuim maal een miljoen gedeeld door 
het aantal gewerkte uren. Alliander had in 2009 24 
verzuimongevallen op 7,8 miljoen gewerkte uren. Per 

miljoen gewerkte uren zijn dat 3,1 gevallen. We zien in 
2009 veel verzuimongvallen die wel rechtstreeks uit de 
werkzaamheden voortvloeien, maar minder kenmerkend 
voor een energienetwerkbedrijf zijn. Voorbeelden zijn 
uitglijden, struikelen en vallen. 

Medewerkerstevredenheid

2009 2008

Medewerkerstevredenheid rapportcijfer 8,2 8,1

Aantal veiligheidsopleidingen

Naar categorie 2009 2008

eigen medewerkers 1.550 1.819

inhuur 751 940

overige derden 60 n.b.

Lost Time Injury Frequency (LTIF)

2009 2008

ltiF Waarde 3,1 2,6

Noot: het cijfer 2008 is aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

VeILIGHeID VooR MeDeWeRkeR eN oMGeVING
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Sector kPI's

kPI Product 2009 2008

tijdigheid voorschotnota bij inhuizing e 100,0% 99,9%

tijdigheid berichtafhandeling inhuizing e 98,2% 99,9%

tijdigheid eindafrekening bij uithuizing e 100,0% 100,0%

tijdigheid berichtafhandeling uithuizing e 99,9% 100,0%

tijdigheid voorschotnota bij inhuizing g 100,0% 99,8%

tijdigheid berichtafhandeling inhuizing g 99,8% 100,0%

tijdigheid eindafrekening bij uithuizing g 100,0% 99,9%

tijdigheid berichtafhandeling uithuizing g 100,0% 100,0%

tijdigheid berichtafhandeling leverancierswitches e 100,0% 99,9%

tijdigheid berichtafhandeling leverancierswitches g 99,9% 98,8%

tijdigheid jaarafrekening e 100,0% 100,0%

tijdigheid distributie jaarverbruiken e 98,7% 99,7%

tijdigheid jaarafrekening g 100,0% 100,0%

tijdigheid distributie jaarverbruiken g 99,5% 99,9%

Noot: de sector KPi’s hebben betrekking op de klantprocessen van de Netbeheerder liander. het betreft de meting van december 2009 en 

december 2008.

Distributie van gecreëerde waarde

€ miljoen 2009 2008

Vreemd vermogensverschaffers

Betaalde rente 116 -26

eigen vermogen verschaffers

Betaald dividend 350 459

Maatschappij

Winstbelasting 71 80

totale inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten 1.162 1.201

totale investeringen in materiële vaste activa 397 363

Medewerkers

Personeelskosten 361 274

1 Winstbelasting betreft de belasting zoals gepresenteerd in de winst -en verliesrekening.

2 het dividend 2009 betreft het uitbetaalde dividend in 2009 over het resultaat van 2008 en inclusief Nuon energy.

Toelichting
Sector-KPI’s zijn door de Energiekamer voorgeschreven 
KPI’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking van de sector. 
De norm is door de EnergieKamer vastgesteld op 98%. 
Maandelijks worden deze KPI’s gerapporteerd naar de 
EnergieKamer. Alliander voldoet in december 2009 op 
alle KPI’s aan de gestelde norm.

Arnhem, 7 april 2010

Raad van Bestuur
De heer P.C. Molengraaf, voorzitter
De heer M.R. van Lieshout

oVeRIG
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Rapport betreffende het Maatschappelijk Jaarverslag 

Aan de Raad van Bestuur van Alliander N.V. 
 
opdracht en verantwoordelijkheden 
Wij hebben het in dit jaarverslag opgenomen beleid, de 
bedrijfsvoering, de gebeurtenissen en de prestaties ten 
aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
in het verslagjaar 2009, zoals opgenomen in de hoofd-
stukken 1 tot en met 5, hoofdstuk 14 en de GRI-index 
zoals opgenomen in deel V (hierna te noemen ‘het 
Maatschappelijk Jaarverslag’) van Alliander N.V. te 
Arnhem beoordeeld. In dit Maatschappelijk Jaarverslag 
legt Alliander N.V. verantwoording af over de maatschap-
pelijke prestaties in 2009. 

Beoordeling: beperkte mate van zekerheid
Ons onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een beoorde-
lingsopdracht. Een beoordeling is gericht op het verkrij-
gen van een beperkte mate van zekerheid op basis van 
werkzaamheden die minder diepgaand zijn dan bij een 
controleopdracht. De mate van zekerheid die wordt 
verkregen naar aanleiding van beoordelingswerkzaam-
heden is daarom ook lager dan de zekerheid die wordt 
verkregen naar aanleiding van controlewerkzaamheden.

Wij geven geen zekerheid bij de vooronderstellingen en 
de haalbaarheid van toekomstgerichte informatie in het 
Maatschappelijk Jaarverslag, zoals doelstellingen, 
verwachtingen en ambities. 

De Raad van Bestuur van Alliander N.V. is verantwoorde-
lijk voor het opstellen van het Maatschappelijk 
Jaarverslag. Wij zijn verantwoordelijk voor het verstrek-
ken van een assurance-rapport inzake het 
Maatschappelijk Jaarverslag. 

Verslaggevingscriteria
Alliander N.V. heeft verslaggevingscriteria ontwikkeld 
die zijn gebaseerd op de in oktober 2006 gepubliceerde 
‘G3 Richtlijnen’ van het Global Reporting Initiative (GRI), 
als vermeld op pagina 172 van het Maatschappelijk 
Jaarverslag. Wij achten de verslaggevingscriteria rele-
vant en toereikend voor ons onderzoek.

Reikwijdte en werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstem-
ming met Nederlands recht, waaronder Standaard 3410N 
‘Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke 
verslagen’. 

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden hebben in 
hoofdzaak bestaan uit:

het uitvoeren van een omgevingsanalyse en het  -
verkrijgen van inzicht in de branche, relevante maat-
schappelijke thema’s en kwesties, relevante wetten en 
regels en de kenmerken van de organisatie;
het beoordelen van de aanvaardbaarheid van het  -
verslaggevingsbeleid en de consistente toepassing 
hiervan, waaronder het beoordelen van de uitkomsten 
van de stakeholderdialoog en de redelijkheid van 
schattingen gemaakt door het management, alsmede 
een evaluatie van het algehele beeld van het 
Maatschappelijk Jaarverslag; 
het beoordelen van de systemen en processen voor  -
informatieverzameling, interne controles en verwer-
king van de overige informatie, waaronder de aggrega-
tie van gegevens tot informatie zoals opgenomen in het 
Maatschappelijk Jaarverslag; 
het beoordelen van de interne en externe documentatie  -
om te bepalen of de informatie in het Maatschappelijk 
Jaarverslag adequaat is onderbouwd;
het beoordelen van het toepassingsniveau volgens de  -
G3 Richtlijnen van GRI.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assu-
rance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
onze conclusie.

Conclusie 
Op grond van ons onderzoek hebben wij geen reden te 
concluderen dat het Maatschappelijk Jaarverslag geen, in 
alle van materieel belang zijnde aspecten, betrouwbare 
en toereikende weergave bevat van het beleid van 
Alliander N.V. ten aanzien van maatschappelijk verant-
woord ondernemen en van de bedrijfsvoering, de gebeur-
tenissen en de prestaties op dat gebied in het verslagjaar 
2009, in overeenstemming met de verslaggevingscriteria 
van Alliander N.V. 

Rotterdam, 7 april 2010
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

origineel getekend door
J.A.M. Stael RA

assurance-rapport



V
overig



184 Jaarverslag 2009

activiteiten van de commissie van 
aandeelhouders

de commissie Van aandeelhouders oefent bepaalde 
beVoegdheden Van de algemene Vergadering Van 
aandeelhouders uit. wat heeft de commissie in 2009 gedaan? 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) 
heeft op grond van de artikelen 158 lid 10, 159 lid 3 en 
161 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bevoegd-
heden op het gebied van aanbeveling, benoeming en 
ontslag van leden van de Raad van Commissarissen. De 
AvA mag deze overdragen aan de Commissie voor 
maximaal twee jaar en kan elke overdracht op elk 
moment ongedaan maken. Daarnaast heeft de 
Commissie nog een aantal bevoegdheden op grond van de 
statuten en het reglement van de Raad van Bestuur. Het 
gaat dan om bevoegdheden met betrekking tot benoe-
ming en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur.

De zittende Commissie
De zittende Commissie is op 22 april 2008 benoemd voor 
een periode voor twee jaar, dat wil zeggen tot na afloop 
van de jaarlijkse AvA van Alliander op 10 mei 2010. De 
verwachting is dat de Raad van Bestuur in de AvA van 10 
mei 2010 zal voorstellen om opnieuw een Commissie van 
Aandeelhouders - als bedoeld in artikel 158 lid 10, Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek – aan te wijzen. De zittende 
Commissie bestaat uit de volgende leden:

de heer H. Keereweer, namens provincie Gelderland; -
de heer S. Galema, namens B.V. Houdstermaatschappij  -
Falcon;
de heer B. Heller, namens de provincie Noord-Holland; -
mevrouw C. Gehrels, namens de gemeente Amsterdam; -
mevrouw G.M. van den Berg, namens alle oud EWR- -
gemeenten;
de heer C.J.G. Luesink, namens alle oud Gamog- -
gemeenten;
de heer J.H.G. van de Langenberg, namens N.V.  -
Houdstermaatschappij GKNH en N.V. 
Houdstermaatschappij EZW.

Werkzaamheden Commissie
De Raad van Commissarissen heeft de Commissie in 
2009 tweemaal schriftelijk geraadpleegd over de (her)
benoeming van commissarissen. Daarnaast heeft de 
Commissie eenmaal vergaderd over de voorgenomen 
benoeming van een lid van de Raad van Bestuur. 

Aanbevelingen zittende leden Raad van 
Commissarissen
Conform het door de Raad van Commissarissen opgestel-
de Rooster van Aftreden traden op 23 april 2009 de heren 
P. Bouw, L. Koopmans en G. Ybema af, na afloop van de 
jaarlijkse AvA. De heren Bouw en Ybema gaven te 
kennen, beschikbaar te zijn voor herbenoeming voor een 
volgende periode van vier jaar. De heer Koopmans heeft 
aangegeven niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming. 
Daarnaast is de heer A.M.C.A. Hooijmaijers na afloop van 
de jaarlijkse AvA in 2009 teruggetreden als lid van de 
Raad van Commissarissen. 

Door het aftreden van de heren Koopmans en 
Hooijmaijers zijn twee vacatures ontstaan. De Raad van 
Commissarissen heeft de Commissie bij brief van 19 
februari 2009 voorgesteld om vooralsnog niet in de 
vacatures te voorzien die ontstaan door het aftreden van 
de heren Koopmans en Hooijmaijers, gelet op de voorge-
nomen splitsing van de onderneming. De Commissie is 
akkoord gegaan met dit voorstel. 

Voor de vacatures die ontstonden door het aftreden van 
de heer Ybema en Hooijmaijers had de Commissie een 
versterkt recht van aanbeveling. Voor de overige vacatu-
res had de Commissie een gewoon recht van aanbeveling. 
De Commissie heeft geen gebruik gemaakt van haar 
(versterkt) aanbevelingsrecht, omdat de herbenoeming 
gezien de strategische ontwikkeling van de onderneming 
slechts van beperkte duur zou zijn. 

Aanbevelingen en herbenoemingen
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Aanbevelingen nieuwe leden Raad van 
Commissarissen
De Commissie is op 18 mei 2009 per brief geïnformeerd 
over het aantal vacatures en de bijbehorende (gewenste) 
profielen in de Raad van Commissarissen op de datum 
van splitsing (30 juni 2009). Aangezien de omvang van de 
Raad van Commissarissen per die datum is terugge-
bracht van elf naar zeven leden, gold het versterkt recht 
van aanbeveling van de Commissie voor twee in plaats 
van voor drie leden. De Commissie heeft van het versterkt 
recht van aanbeveling gebruik gemaakt en de heren E.M. 
d’Hondt en G. Ybema als kandidaten aanbevolen. 

Groen licht benoeming nieuw lid Raad van Bestuur 
De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door 
de Raad van Commissarissen. Als de Commissie om 
zwaarwichtige redenen een gemotiveerd bezwaar uit-
spreekt tegen een voorgenomen benoeming van een 
nieuw lid, zal de Raad van Commissarissen deze persoon 
niet benoemen. Op 9 december 2009 is de Commissie in 
vergadering bijeen geweest met vijf leden van de Raad 
van Commissarissen en de voorzitter van de Raad van 
Bestuur. In deze vergadering is het voornemen van de 
Raad van Commissarissen besproken om de heer M.R. 
van Lieshout per 1 januari 2010 te benoemen tot lid van 
de Raad van Bestuur van Alliander in de functie van Chief 
Financial Officer (CFO). De Commissie heeft aangegeven 
geen bezwaar te hebben tegen deze benoeming. 

Arnhem, 7 april 2010

Commissie van Aandeelhouders
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Vijfjarenoverzicht

€ miljoen 2009 2008 2007 2006 2005

Resultaat

Nettoomzet 1.446 1.4973 5.650 5.598 5.017

totaal bedrijfsopbrengsten 1.750 1.7103 5.753 5.727 5.268

totaal bedrijfskosten -1.259 -1.3203 -4.639 -4.878 -4.170

Bedrijfsresultaat 491 3903 1.114 849 1.098

resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 383 3503 1.102 796 999

resultaat na belastingen toerekenbaar aan aandeelhouders 312 765 875 763 1.138

 

Balans

Netto werkkapitaal -25 335 -194 -201 -194

Materiële vaste activa 4.638 6.969 6.072 5.936 5.727

Balanstotaal 6.756 14.501 11.601 10.875 11.183

eigen vermogen 2.245 6.268 5.657 5.167 4.718

totaal rentedragend vreemd vermogen 2.225 1.221 1.312 1.371 1.677

totaal financiering 4.470 7.491 6.970 6.540 6.402

investeringen in vaste activa 644 943 536 646 607

 

kasstroom

Kasstroom uit operationele activiteiten 372 1.028 1.159 1.008 934

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -153 -1.215 -401 -190 45

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -763 -523 -409 -634 -650

vrije kasstroom -158 202 736 488 475

 

Ratio's 

roic (%) 7,8% 10,2% 16,4% 11,9% 14,4%

FFo/Netto schuldpositie (%) 25% 23% n.v.t.2 1.111% 64%

rentedekking 3,7 n.v.t.4 45,0 15,1 6,1

Netto schuldpositie/(netto schuldpositie + eigen vermogen) 38,7% 5 9% n.v.t.2 1% 16%

eigen vermogen als % van het balanstotaal minus vooruitonvangen 
opbrengsten (solvabiliteit)

41,6% 5 48,3% 56,0% 54,6% 47,9%

 

Aandelen per 31 december

aantal uitstaande aandelen (duizend) 136.795 136.795 136.795 133.487 128.693

totaal aantal aandelen, inclusief nog te emiteren (duizend) 136.795 136.795 136.795 136.795 136.795

 

Informatie per aandeel

Netto resultaat (€ ) 3,93 5,59 6,47 5,82 8,84

dividend (€ ) 0,39 2,56 3,36 2,71 2,50

Pay-out ratio1 (%) 45% 45% 45% 45% 45%

vijfjarenoverzicht
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Vijfjarenoverzicht

€ miljoen 2009 2008 2007 2006 2005

overig

elektriciteit  

contracten per 31 december (x 1.000 stuks) 2.884 2.832 2.807 2.777 2.747

Nieuwe aansluitingen (x 1.000 stuks) 41 44 45 39 37

gelegde kabel (km) 1.104 1.336 1.170 822 741

Gas      

contracten per 31 december (x 1.000 stuks) 2.137 2.127 2.114 2.100 2.082

Nieuwe aansluitingen (x 1.000 stuks) 23 24 26 24 20

gelegde leiding (km) 194 358 333 253 253

getransporteerde volumes      

elektriciteit (gWh) 29.408 32.950 32.325 31.691 30.959

gas (miljoen m3) 6.138 6.232 5.791 6.257 6.288

overig3      

aantal afsluitingen (consumenten en zakelijke markt) 8.233 7.226 5.965 8.043 8.362

gefaciliteerde switches van leveranciers (x 1.000 stuks) 538 448 386 280 321

Jaarlijkse uitvalduur elektriciteit (minuten) 27,4 24,0 23,5 29,7 24,3

 

gemiddeld aantal personeelsleden (fte’s) 4.561 4.3273 9.874 9.717 9.631

1 gecorrigeerd voor bijzondere posten die niet hebben geleid tot kasstromen in het boekjaar.

2 aangezien eind 2007 een netto kaspositie is ontstaan, is deze in 2007 niet opgenomen.

3 aangezien n.v. Nuon energy per 30 juni 2009 is afgesplitst zijn in de cijfers vanaf 2008 de resultaten uit voortgezette activiteiten vermeld.

4 aangezien de 12-maands netto financiële baten en lasten aan het eind van 2008 per saldo een bate vertegenwoordigen, is de ratio niet 

weergegeven.

5 in de berekening van het eigen vermogen is rekening gehouden met de winstbestemming.
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Index GRI G3, inclusief sector supplement electric utilities, uitgave april 2009. 

Kernindicatoren zijn met een groene kleurbalk gemarkeerd. sectorindicatoren zijn gemarkeerd door eu nummer sectorsupplement.

GRI element Pagina Toelichting/verwijzing

Profiel
Strategie en analyse
1.1 verklaring directie/raad van Bestuur 5, 16-19

1.2 Belangrijke gevolgen, risico's en mogelijkheden met betrekking 
tot duurzame ontwikkeling voor belanghebbenden en 
organisatie

16-19

organisatieprofiel
2.1 Naam van de organisatie 8

2.2 voornaamste merken, producten en/of diensten 8, 9

2.3 operationele structuur en omschrijving divisies, onderdelen, 
dochterondernemingen en samenwerking

8

2.4 locatie hoofdkantoor - zie colofon

2.5 landen van vestiging en activiteiten 8

2.6 eigendomsstructuur en rechtsvorm 2

2.7 afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren, klanten) 8, 9

2.8 omvang van de organisatie 8, 9 zie ook Kerngegevens

2.9 significante veranderingen tijdens verslagperiode t.a.v. omvang, 
structuur of eigendom onderneming

3, 51 Juridische splitsing n.v. Nuon energy en alliander N.v.

2.10 onderscheidingen die tijdens de verslagperiode zijn toegekend - in de verslagperiode zijn geen onderscheidingen toegekend

eu 1 opgesteld productievermogen - alliander heeft geen productievermogen energieopwek

eu 2 Netto energieproductie naar primaire bron en regulatorisch 
regiem

- alliander heeft geen productievermogen energieopwek

eu 3 Klantaansluitingen 9 gerapporteerd worden de aantallen netaansluitingen 

eu 4 transport en distributielijnen 9 gerapporteerd als zogenaamde 3-fasen (circuit) lengte 

eu 5 allocatie co2 emissierechten 112 europees handelssysteem, ets, is niet van toepassing voor 
alliander

Verslagprofiel
3.1 verslagperiode - dit verslag betreft de periode 1 januari 2009 tot en met 31 

december 2009

3.2 Meest recente periode voorgaand verslag - alliander Maatschappelijk Jaarverslag 2008

3.3 verslaggevingscyclus - Jaarlijks per kalenderjaar

3.4 contactpunt voor vragen - zie colofon

Reikwijdte en afbakening
3.5 Proces inhoudbepaling 172

3.6 afbakening en reikwijdte 172 toegelicht worden de veranderingen ten opzichte van 2008

3.7 Beperkingen bij afbakening verslag 172

3.8 organisatorische veranderingen t.o.v. vorig verslagjaar met 
effect op vergelijkbaarheid van gegevens

3, 172

3.9 technieken, grondslagen, aannames bij totstandkoming 
gegevens

172 in een aantal gevallen is gebruik gemaakt van gestaafde 
aannames. deze zijn toegelicht in de tekst of als voetnoot bij 
tabel/grafiek

3.10 herformuleringen van eerder verstrekte informatie 172 herformuleringen worden toegelicht in de tekst of als voetnoot 
bij tabel of grafiek

3.11 veranderingen die vergelijkbaarheid met vorige verslagen 
kunnen beperken

3, 172 veranderingen worden toegelicht in tekst of als voetnoot bij 
tabel/grafiek

GRI inhoudsopgave
3.12 gri inhoudsopgave 188 gri g3 richtlijnen zijn toegepast, alsmede sectorsupplement 

electric utilities, uitgave april 2009

Assurance
3.13 onafhankelijke verificatie 182

Bestuursstructuur
4.1 Bestuursstructuur 76, 79

gri-index
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4.2 leidinggevende rol van de voorzitter van de raad van Bestuur 79

4.3 aantal onafhankelijke en/of niet-leidinggevende leden van het 
hoogste bestuurslichaam

83

4.4 adviesmogelijkheden en medezeggenschap van aandeel-
houders en medewerkers naar hoogste bestuursorgaan

81, 85

4.5 Beloning directieleden in relatie tot financiële en niet-financiële 
prestaties

90 Prestaties op gebied van Mvo zijn onderdeel van beloningsaf- 
spraken. deze worden in remuneratierapport verantwoord

4.6 Processen waarmee het hoogste bestuurslichaam waarborgt 
dat strijdige belangen worden vermeden

83, 84

4.7 Proces voor bepalen van kwalificaties en expertise van de rvB 
voor het sturen van de organisatie inzake duurzame 
ontwikkeling

79 duurzame ontwikkeling is onderdeel van de opdracht van de 
directie van alliander. de raad van commisarissen bepaalt in 
haar aanname en selectiebeleid voor bestuurders de criteria 
hiervoor 

4.8 Missie/beginselverklaringen, gedragscodes en uitgangspunten 
en mate van invoering van beleid voor duurzame ontwikkeling

16-19, 
21-22, 
173

duurzame ontwikkeling is onderdeel van de missie van alliander. 
Jaarlijks, voorafgaand aan de business planning, worden door 
de directie de prioriteiten aangegeven

4.9 Beoordeling duurzaamheidsprestaties door raad van Bestuur/
raad van commissarissen

84-86, 
173

duurzaamheidsindicatoren zijn onderdeel van de interne 
maand- en kwartaal rapportage. tevens worden resultaten uit 
interne audits en benchmarkgegevens aan de directie 
gerapporteerd

4.10 evalueren eigen prestaties van het hoogste bestuurslichaam 
inzake duurzaamheidsprestaties

84, 90, 
91

de prestaties zijn onderdeel van de jaarlijkse prestatieafspraken 
en het beloningsbeleid

Verplichtingen en externe initiatieven  

4.11 toepassing voorzorgprincipe 34, 67 intern risicomanagement is onderdeel van corporate governan-
ce. alliander werkt aan verdere invulling voor haar operationele 
planning

4.12 vrijwillige overeenkomsten/convenanten 19, 35, 
65

stichting e-laad, arbeidsmarkt en werkgelegenheid, opleidings-
instituten, Belastingdienst

4.13 Belangrijkste lidmaatschappen van brancheverenigingen en 
belangenorganisaties

11 NetbeheerNederland, global gasnetwork initiative, global 
intelligent utility Network coalition, gri, NeN

overleg met belanghebbenden
4.14 overzicht stakeholders en relatie met alliander 17

4.15 identificatie en selectieproces stakeholders 17 alliander hanteert de stakeholderfilosofie als uitgangspunt voor 
de bedrijfsvoering. stakeholders zijn vertegenwoordigd in vaste 
overleg of dialoog situaties of betrokken bij incidenteel overleg

4.16 Benadering, aard en frequentie van stakeholderoverleg 17

4.17 resultaten stakeholderdialoog en toepassing daarvan 17, 18, 
35

Prestatieindicatoren en managementbenadering

economische prestatieindicatoren
ec Managementbenadering en specifieke toelichtingen 49

eu 6 capaciteitsplanning gericht op korte en lange termijn 
beschikbaarheid en betrouwbaarheid elektriciteit

23, 45, 
70, 71

capaciteitsplanning wordt toegelicht in relatie tot beleid 
vervangings- en uitbreidingsinvesteringen

eu 7 demand-side management programma's voor huishoudens, 
diensten en industrie 

45 dit is primair een taak voor energieleveranciers. alliander 
faciliteert onderzoek naar slimme energienetwerken

eu 8 onderzoek en ontwikkeling 42, 71 toegelicht worden onderzoeksinspanningen en -programma’s

eu 9 voorzieningen voor ontmanteling nucleaire installaties - alliander bezit en beheert geen opwekcapaciteit of nucleaire 
installaties

ec 1 gegenereerde en gedistribueerde economische waarden 181, 186 informatie is opgenomen in overzichten Kerngegevens en 
vijfjarenoverzicht

ec 2 Financiële implicaties, risico's en mogelijkheden vanwege 
klimaatverandering

42 dit is uitgewerkt voor wat betreft kansen en mogelijkheden

ec 3 dekkingsgraad van verplichtingen uitkeringenplan bij 
uitdiensttreding (ontslag, vervroegd pensioen)

116, 129, 
139

Medewerkers in dienst van alliander zijn op grond van 
Nederlandse wetgeving verplicht verzekerd voor pensioen en 
werkloosheid. in geval van reorganisatie geldt een sociaal plan 
dat is afgesloten met werknemersvertegenwoordigers. looptijd 
sociaal plan: 2008 - 2010

ec 4 ontvangen subsidies/overheidssteun - Niet gerapporteerd

ec 5 verhouding standaard aanvangsalaris en lokale minimumloon - Niet gerapporteerd

ec 6 Beleid, methoden en aandeel uitgaven bij lokaal gevestigde 
leveranciers 

- Niet gerapporteerd

ec 7 lokale personeelswerving en aandeel van topkader afkomstig 
uit de lokale gemeenschap 

37, 178

ec 8 Bijdrage aan ontwikkeling en omvang van investeringen ten 
behoeve van gemeenschap

71 gerapporteerd worden investeringen in netinfrastructuur

ec 9 significante indirecte economische invloed 181
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eu 10 capaciteitsplanning elektriciteitsproductie in relatie tot 
toekomstige vraag

- alliander bezit en beheert geen opwekcapaciteit

eu 11 gemiddelde opwekefficiency - alliander bezit en beheert geen opwekcapaciteit

eu 12 efficiency van transport en distributie 46, 175 alliander rapporteert lek- en netverliezen van het elektriciteits- 
en gasnet

Milieu prestatieindicatoren
eN Managementbenadering en specifieke toelichtingen 22, 31, 

34, 174
gerapporteerd wordt over organisatie Mvo, PcB's, mobiliteit, 
compliance en biodiversiteit

eN 1 Materiaalgebruik 174 gerapporteerd wordt over PcB

eN 2 gebruik van gerecycled materiaal en afval afkomstig van 
derden

- indicator is niet van toepassing voor processen van alliander

eN 3 direct energieverbruik 46, 175 gerapporteerd wordt het netverlies

eN 4 indirect energieverbruik 175 gerapporteerd wordt energieverbruik van de gebouwen in 
eigendom: totaal elektriciteitsverbruik is 16.452 MWh en gas 
1.519.329 M3 

eN5 energiebesparing en effiencyverbeteringen 31, 175 gerapporteerd wordt over het vervangen van gietijzeren 
leidingen

eN 6 initiatieven t.b.v. energie efficiente of op duurzame energie 
gebaseerde producten en diensten

13, 42, 
46, 47

initiatief taskforce energiebesparing. e-atlas voor gemeenten 
gericht op informatie over energiegebruiken

eN 7 initiatieven ter verlaging van het indirecte energiegebruik en 
reeds gerealiseerde verlaging

175 alliander werkt aan programma voor vermindering energiege-
bruik in gebouwen en wagenpark

eN 8 totale waterontrekking per bron - alliander betrekt geen (koel) water

eN 9 Waterbronnen waarvoor waterontrekking significante gevolgen 
heeft

- alliander betrekt geen water voor koeldoeleinden

eN 10 Percentage en totaal volume van gereycled en hergebruikt 
water

- alliander gebruikt geen gerecycled water. Waarde is 0

eN 11 landgebruik in/nabij beschermde gebieden met hoge 
biodiversiteit

33 Niet gerapporteerd

eN 12 gevolgen van bedrijfsvoering op gebieden met hoge 
biodiversiteit

31, 33 onderzoek Natura 2000

eN 13 Beschermde of herstelde habitats 176 gerapporteerd wordt bodemsanering voormalige 
gasfabrieksterreinen

eu 13 Biodiversiteit van compensatie gebieden - Niet gerapporteerd

eN 14 strategieën, maatregelen of plannen voor beheersen van de 
gevolgen voor biodiversiteit

- Niet gerapporteerd

eN 15 aantal soorten op rode lijst iucN met habitats in gebieden 
binnen invloedssfeer van bedrijfsactiviteiten

- Niet gerapporteerd

eN 16 totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen 175 alliander publiceert voetafdruk co2 en compensatie daarvan. 
alliander heeft geen energie opwekfaciliteiten

eN 17 andere relevante indirecte broeikasgasemissies 175 co2 voetafdruk

eN 18 initiatieven ter verlaging van emissie van broeikasgassen en 
gerealiseerde verlagingen

13, 175 gerapporteerd worden innovatieve projecten en maatregelen in 
relatie tot eigen bedrijfsvoering en energietransitie

eN 19 emissie van ozonafbrekende stoffen - Niet gerapporteerd

eN 20 No, so en andere significante luchtemissies - Niet gerapporteerd

eN 21 totale waterafvoer - Niet gerapporteerd

eN 22 totale hoeveelheid afval 174

eN 23 significante lozingen 31 gerapporteerd worden de geregistreerde milieu-incidenten en 
vervangen oliedrukleidingen

eN 24 gewicht van getransporteerd, geïmporteerd, geëxporteerd of 
verwerkt gevaarlijk afval

- Niet van toepassing

eN 25 Wateren en gerelateerde habitats die significante gevolgen 
ondervinden van waterafvoer 

- Niet van toepassing

eN 26 initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van 
producten en diensten

- Niet gerapporteerd

eN 27 gedeelte verkochte producten waarvan verpakking is 
ingezameld

- indicator is niet van toepassing voor -primaire- processen van 
alliander

eN 28 signifcante boetes en totaal aantal sancties wegens niet 
naleving milieuwet- en regelgeving

31

eN 29 significante milieueffecten t.g.v. transport 175 co2 voetafdruk

eN 30 totale uitgaven en investeringen milieubescherming 50, 176 gerapporteerd is bijdrage bodemsanering voormalige 
gasfabrieksterreinen

Sociale prestatieindicatoren
Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk

la Managementbenadering en specifieke toelichtingen 36
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eu 14 Kennis- en competentiemanagement 38 gerapporteerd wordt over opleidingen, alliander college en 
veilig werken

eu 15 Percentage medewerkers dat in aanmerking komt voor 
pensioenregeling over 5 en 10 jaar naar functiegroep en regio

178

eu 16 Beleid en voorwaarden inzake gezondheid en veiligheid van 
medewerkers en (onder)aannemers

- Niet gerapporteerd

la 1 Profiel personeelsbestand 177

la 2 Werkgelegenheid en personeelsverloop 178 Werkgelegenheid is per provincie weergegeven alsmede 
personeelsverloop

eu 17 totaal arbeidsvolume bij onderaannemers - Niet gerapporteerd

eu 18 (onder)aannemers met relevante arbo en veiligheidstraining - Niet gerapporteerd

la 3 verschil in arbeidsvoorwaarden tussen voltijd en 
deeltijdcontracten

- Niet gerapporteerd

la 4 gedeelte medewerkers onder cao - Niet gerapporteerd

la 5 Minimale opzegtermijnen bij reorganisatie - voor alliander is een sociaal plan vastgesteld en voor tijdelijke 
contracten geldt de wettelijke standaard

la 6 vertegenwoordiging personeelsbestand in formele gezamenlij-
ke arbo-commissies van werkgever en werknemers die 
bijdragen aan controle op en advies over arboprogramma's

36, 85 de ondernemingsraad heeft als werknemersvertegenwoordi-
ging een wettelijke status in Nederland. de ondernemingsraad 
heeft een advies- en instemmingsrecht. Bedrijfsregelingen die 
onder meer de arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en 
(re)organisatie betreffen worden aan de ondernemingsraad ter 
kennis en/of instemming voorgelegd

la 7 ziekteverzuim, ongevallen, beroepsziekten en werkgerelateerde 
sterfgevallen

37, 179

la 8 opleidings-, trainings-, advies-, preventie- en risicobeheersings-
programma's t.b.v. personeel, hun families of omwonenden

38 toegelicht worden alliander college, technische opleidingen en 
veiligheidsvoorschriften elektriciteit en gas

la 9 afspraken over arbeidsomstandigheden vastgelegd in formele 
overeenkomsten met vakbonden

38, 130 afspraken met vakbonden worden op sectorniveau van de 
netbeheerders gemaakt in kader van cao overleg. hierbij wordt 
voor diverse thema’s bepaald welke inzet zal worden gepleegd. 
onder meer voor: scholing, werkgelegenheid, kwetsbare 
groepen en arbeidsomstandigheden

la 10 gemiddeld aantal uren dat een werknemer besteedt aan 
opleidingen

38 uren niet gerapporteerd: gerapporteerd is % loonsom dat is 
besteed aan opleidingen

la 11 Programma's competentiemanagement en levenslang leren 38

la 12 Medewerkers informatie over prestatie en 
loopbaanontwikkeling

180 Medewerkers kunnen jaarlijks door deelname in medewerkers-
onderzoek beoordeling geven. Jaarlijks bespreken leidinggeven-
de en medewerker individuele prestaties en ontwikkeling

la 13 diversiteit 36, 179 gerapporteerd worden de dimensies leeftijd en geslacht

la 14 verhouding basissalaris mannen en vrouwen 179

Mensenrechten

hr Managementbenadering en specifieke toelichtingen 34, 36 toegelicht wordt gedragscode

hr 1 investeringsovereenksomten waarin clausules over mensen-
rechten zijn opgenomen of waarvan naleving van de mensen-
rechten is getoetst

34

hr 2 Belangrijke leveranciers en aannemers die getoetst zijn op 
naleving van de mensenrechten en op getroffen maatregelen

34

hr 3 Borging universele mensenrechten in bedrijfsvoering 34, 36 gedragscode hrM

hr 4 gevallen van discriminatie en maatregelen - Niet gerapporteerd

hr 5 activiteiten met risico voor recht op uitoefening universele 
vrijheid van vereniging en cao en maatregelen tbv ondersteu-
ning deze rechten

- Niet geïnventariseerd en niet gerapporteerd.

hr 6 activiteiten met risico van kinderarbeid alsmede maatregelen 
gericht op uitbanning daarvan

34 alliander sluit kinderarbeid uit bij haar eigen activiteiten middels 
gedragscode

hr 7 activiteiten met risico van gevallen gedwongen arbeid alsmede 
maatregelen gericht op uitbanning daarvan

- Niet van toepassing

hr 8 training beveiligingspersoneel op relevante aspecten 
mensenrechten

- Niet gerapporteerd: er is geen volkomen registratie beschikbaar

hr 9 rechten inheemse bevolking, naleving en maatregelen - indicator is niet materieel: alliander is actief in Nederland en in 
beperkte mate in duitsland

Maatschappij

so Managementbenadering en specifieke toelichtingen 16, 18, 
22

eu 19 Participatieve besluitvorming en deelname van stakeholders 
en uitkomsten daarvan

17, 81

eu 20 regelingen voor onvrijwillige verhuizing, bedrijfsverplaatsing, 
onteigening 

- Niet gerapporteerd: er is geen registratie beschikbaar
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eu 21 Noodplannnen en herstel van schade 30, 36,
176, 177

gerapporteerd wordt over beleid externe veiligheid en sanering 
van voormalige gasfabrieksterreinen

so 1 Managementprogramma's i.v.m. beperken nadelige effecten op 
gemeenschappen

13, 30 gerapporteerd wordt over alliander crisisplan, externe 
veiligheid alsmede gasluchtproblematiek in hilversum

eu 22 aantal mensen betrokken bij onteigening/gedwongen 
verhuizing

- incidenteel dienen kabel of leidingtracés over het terrein van 
derden aangelegd. onteigening of gedwongen verhuizing is niet 
gerapporteerd in 2009

so 2 gedeelte bedrijfsunits met analyse voor corruptierisico's - Niet gerapporteerd: er is geen registratie beschikbaar

so 3 training medewerkers in anti-corruptieprocedures en -beleid - Niet gerapporteerd: er is geen registratie beschikbaar

so 4 Maatregelen n.a.v. corruptiegevallen - gerapporteerd zijn 14 situaties waarbij maatregelen zijn 
genomen in relatie tot medewerkers. dit betrof steeds interne 
kwesties

so 5 standpunten t.a.v. publiekbeleid en deelname aan de ontwikke-
ling ervan alsmede lobby

- Niet gerapporteerd: er is geen registratie beschikbaar

so 6 totale waarde van bijdragen aan politieke partijen, politici en 
gerelateerde instellingen

- Niet gerapporteerd

so 7 totaal aantal rechtszaken in verband met markttoegang en 
uitkomst daarvan

- Niet toepasbaar: alliander heeft een wettelijk gereguleerde 
positie

so 8 Boetes en sancties vanwege niet naleving van wet en 
regelgeving

- gerapporteerde waarde is 0 

Productverantwoordelijkheid  

Pr       Managementbenadering en specifieke toelichtingen 17, 28

eu 23 Programma's gericht op verbeteren en handhaven van toegang 
tot elektriciteit voor kwetsbare groepen

28 gerapporteerd: Nationaal storingsnummer, informatie campag-
ne ‘Meterkastman’

eu 24 Maatregelen ter ondersteuning van toegang tot en bevordering 
van veilig energiegebruik 

29 alliander werkt samen met lokale organisaties zoals ggd om 
door specifieke programma’s de toegang tot energie voor 
kwetsbare groepen te ondersteunen

Pr 1 Beoordeling van gevolgen voor gezondheid en veiligheid van 
producten en diensten

- Niet gerapporteerd

Pr 2 gevallen van niet-naleving van regelgeving en codes t.a.v. 
gevolgen voor gezondheid en veiligheid van producten en 
diensten

- Niet gerapporteerd: geen registratie beschikbaar

eu 25 ongevallen en gezondheidsklachten van burgers in relatie tot 
bedrijfsmiddelen

30 Niet volledig gerapporteerd: er is geen registratie beschikbaar

Pr 3 type informatie over producten en diensten dat verplicht is 
gesteld en gedeelte van producten en diensten dat hieraan 
moet voldoen

- Niet gerapporteerd

Pr 4 Niet naleving van afspraken betreffende informatie en 
etikettering producten en diensten

- Niet gerapporteerd: er is geen registratie beschikbaar

Pr 5 Beleid ten aanzien van en resultaten op gebied van 
klanttevredenheid

28, 29 gerapporteerd worden beleid en klanttevredenheidscijfers

Pr 6 Programma's voor de naleving van wetten, standaarden en 
codes m.b.t. marketingcommunicatie

- Niet gerapporteerd: geen registratie beschikbaar

Pr 7 Niet-naleving van wetgeving en codes m.b.t. 
marketingcommunicatie

- Niet gerapporteerd

Pr 8 gegronde klachten i.v.m. inbreuk privacy klant en 
klantgegevens

- Niet gerapporteerd

Pr 9 Boetes wegens niet naleven van wet- en regelgeving m.b.t. de 
levering en het gebruik van producten en diensten

- gerapporteerde waarde is 0. gerapporteerd in relatie tot boetes 
door staatstoezicht op de mijnen

eu 26 Niet aangesloten deel bevolking in concessiegebied 
netbeheerder

- er geldt een wettelijke aansluitplicht op het elektriciteitsnet

eu 27 afsluitingen en duur afsluiting wegens wanbetaling 9 totaal aantal afsluitingen is gerapporteerd en een schatting van 
het aantal door wanbetaling. duur afsluiting is niet 
gerapporteerd 

eu 28 Frequentie stroomonderbreking 25, 26 gerapporteerd is internationale stroomonderbrekingsfrequentie

eu 29 stroomonderbrekingsduur 25, 26 gerapporteerd is internationale stroomonderbrekingsduur index 
en jaarlijkse uitvalduur

eu 30 Beschikbaarheidsfactor stroomopwekfaciliteiten - alliander bezit en beheert geen opwekcapaciteit
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keNGeTALLeN 

Netto rentedragende schuld
De som van lang- en kortlopende rentedragende verplich-
tingen onder aftrek van de liquide middelen en 
beleggingen.

Netto investeringen
Bruto investeringen verminderd met de ontvangen 
bijdragen hierop van derden.

Solvabiliteit
Eigen vermogen gedeeld door totaal vermogen minus 
vooruitontvangen opbrengsten.

Vrije kasstroom
Kasstroom uit operationele activiteiten verminderd met 
de netto investeringen in materiële vaste activa.

Werkkapitaal
Voorraden plus handelsvorderingen en overige vorderin-
gen, minus kortlopende niet-rentedragende handels-
schulden en overlopende passiva.

ALGeMeNe BeGRIPPeNLIJST 

In dit overzicht wordt een vereenvoudigde toelichting 
gegeven bij ieder begrip. Als u meer informatie wenst 
over (een van) deze begrippen verzoeken wij u de relevan-
te passages in het jaarverslag te lezen, of contact op te 
nemen met Alliander via onze website.

CBL (cross border lease)
Een cross border lease is een gestructureerde financiële 
transactie waarbij een bedrijf de gebruiksrechten op 
bepaalde materiële vaste activa verkoopt of voor lange tijd 
verhuurt aan een buitenlands bedrijf en daarna 
terughuurt.

Commissie van Aandeelhouders 
De commissie van aandeelhouders als bedoeld in artikel 
158, lid 10, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien 
deze door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
is aangewezen.

Corporate governance
Corporate governance betreft de verhoudingen tussen de 
Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 
Uitgangspunten van corporate governance zijn goed 
ondernemerschap (integer en transparant handelen door 
het bestuur) en goed toezicht hierop (inclusief de verant-
woording daarover). 

ek (energiekamer) 
De Energiekamer is een dienst die behoort tot het minis-
terie van Economische Zaken en als kamer is onderge-
bracht bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). 
De uitvoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet 
en het toezicht op de naleving van deze wetten is opgedra-
gen aan de Energiekamer.

Fte (full time equivalent)
Equivalent van het aantal medewerkers met een volledig 
dienstverband.

Gereguleerd domein
De activiteiten van de netbeheerder, die voortvloeien uit 
de taken die exclusief aan de netbeheerder zijn voorbe-
houden en waarvoor maximumtarieven worden vastge-
steld door de NMa. Het gaat hier onder meer om:

het aanleggen, onderhouden, vernieuwen en beheren  -
van aansluitingen op het elektriciteitsnet met een 
aansluitwaarde tot 10 MVA;
het aanleggen, onderhouden, vernieuwen en beheren  -
van elektriciteits- en gasnetten; 
het transporteren van gas en elektriciteit;  -
het op doelmatige wijze waarborgen van de veiligheid  -
en de betrouwbaarheid van de netten;
het bevorderen van de veiligheid bij het gebruik van  -
toestellen en installaties die elektriciteit en gas 
verbruiken; 
het faciliteren van de vrije markt om onder andere de  -
overstap (switch) van een klant naar een andere 
energieleverancier mogelijk te maken.

LTIF (Lost Time Injury Frequency)
Aantal ongevallen met verzuim maal een miljoen gedeeld 
door het aantal gewerkte uren.

NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit)
De uitvoering van de Mededingingswet is opgedragen aan 

kengetallen, begrippenlijst  
en afkortingen
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de NMa. De NMa handhaaft het verbod op kartels en op 
misbruik van een economische machtspositie, toetst 
fusies en overnames en reguleert de energie- en 
vervoerssector. 

Netverliezen
Energieverliezen op het netwerk veroorzaakt door fysieke 
netverliezen die met de elektriciteitsactiviteiten samen-
hangen, fraude en administratieve verliezen die optreden 
vanwege het allocatie- en reconciliatieproces en admini-
stratieve proces.

Remuneratierappport
Het remuneratierapport van de Raad van 
Commissarissen betreffende het remuneratiebeleid van 
Alliander, zoals opgesteld door de Selectie-, Benoemings- 
en Remuneratiecommissie van de Raad van 
Commissarissen.

Slimme meter 
Met de slimme meter kan Liander op afstand de meter-
standen van zowel elektriciteit als gas, als ook de status-
informatie van de meter uitlezen. Daarnaast kan de 
slimme meter op afstand verstuurde opdrachten uitvoe-
ren zoals het aan- of afsluiten van de klant. De communi-
catie met de meter gebeurt daarbij via het kabelnetwerk 
(Power Line Communication) of via GPRS.

Splitsing
De juridische afsplitsing op 30 juni 2009 van n.v. Nuon 
Energy van moedervennootschap n.v. Nuon, een en ander 
zoals bedoeld in de artikelen 2:334a leden 1 en 3 van het 
Burgerlijk Wetboek. Met deze juridische afsplitsing werd 
de splitsing tussen het productie- en leveringsbedrijf van 
de Nuon-groep en het netwerkbedrijf, zoals deze reeds op 
1 juli 2008 organisatorisch was doorgevoerd, gefinali-
seerd. Op 30 juni 2009 is de naam van n.v. Nuon tevens 
gewijzigd in Alliander N.V.

Stakeholders
Stakeholders zijn individuen en groepen die op een of 
andere wijze een belang hebben bij Alliander zoals 
medewerkers, aandeelhouders, klanten, financiers, 
leveranciers, overheid en media.

Vrije domein
De activiteiten van Liander die in concurrentie worden 
verricht en voortvloeien uit de wettelijke taken en op 
verzoek van de klant worden aangeboden. Het gaat hier 
onder meer om: 

het aanleggen, onderhouden, vernieuwen en beheren  -
van aansluitingen voor gas;
het aanbieden van meetinrichtingen;  -
het aanleggen, onderhouden, vernieuwen en beheren  -

van aansluitingen op het elektriciteitsnet met een 
aansluitwaarde vanaf 10 MVA en voor specifieke 
klantgroepen, waaronder openbaar vervoer en openba-
re verlichting. 

ALGeMeNe AFkoRTINGeN 

ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
BW Burgerlijk Wetboek
CAo Collectieve Arbeidsovereenkomst
CCC n.v. Nuon Costumer Care Center
CDS Credit Default Swap
Ceo Chief Executive Officer
CFo Chief Financial Officer
CoR Centrale Ondernemingsraad
CPI Consumentenprijsindex
e-atlas Energieatlas
eDSN Energie Data Services Nederland
eu Europese Unie
FIFo First in, first out
GAAP Generally Accepted Accounting Principles
GGD Geneeskundige en Gezondheidsdienst
GPRS General Packet Radio Service 
HR Hoog rendement
HS Hoogspanning
IAS International Accounting Standards
IASB International Accounting Standards Board
ICT Informatie Communicatie Technologie
IFRIC International Financial Reporting Interpretations 
Committee
IFRS International Financial Reporting Standards
ISo International Standard Organization
kTo Klanttevredenheidsonderzoek
LILo Lease in, lease out
LS Laagspanning
MS Middenspanning
MVo Maatschappelijk verantwoord ondernemen
oVV Onderzoeksraad Voor Veiligheid
PAS55 Internationale norm voor assetmanagement
SIC Standing Interpretations Committee
SILo Sale in, lease out
SodM Staatstoezicht op de Mijnen
uS United States
uSD United States Dollar
VIAG Veiligheidsinstructie Aardgas 
WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
WIoN Wet Informatie-Uitwisseling Ondergrondse Netten
Wkk Warmtekrachtkoppeling
WoN Wet Onafhankelijk Netbeheer
WW Werkloosheidswet
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eNeRGIeGeReLATeeRDe 
AFkoRTINGeN
Bar Meeteenheid voor gasdruk
GJ Gigajoule; dit is 1.000 MJ. 1 GJ komt overeen met circa 
29 m3 gas of 278 kWh
GW Gigawatt; dit is 1.000 MW
GWh gigawattuur; dit is 1.000 MWh
J Joule, eenheid voor energie meestal gebruikt voor 
warmte
MJ Megajoule; dit is 1.000 kJ
MVA megavoltampère
MW Megawatt; dit is 1.000 kW
MWh Megawattuur; dit is 1.000 kWh
MWh megawattuur; dit is 1.000 kWh
kJ kilojoule; dit is 1.000 joule
kV kilovolt; dit is 1.000 volt
kVA kilovoltampère
kW kilowatt; dit is 1.000 watt
kWh kilowattuur 
TJ Tera Joule; dit is 1.000 GJ
TWh terawattuur; dit is 1.000 GWh
W Watt; eenheid van vermogen

eNeRGIeGeReLATeeRDe 
BeGRIPPeN 
Caidi
Customer average interruption duration index (gemiddel-
de uitvalduur elektriciteit per aansluiting).

CDM (Clean Development Mechanism)
Projecten die gericht zijn op de reductie van broeikasgas 
die door de CDM-uitvoeringsraad zijn geregistreerd in 
landen buiten het Protocol van Kyoto.

CeR (Certified emission Reductions)
Een certificaat wat wordt gebruikt ter compensatie van 
CO2-emissies uit CDM-projecten.

Co2

Koolstofdioxide; komt voornamelijk vrij bij de verbran-
ding van fossiele brandstoffen zoals aardgas en steen-
kool; draagt bij aan de versterking van het broeikaseffect. 

Co2-equivalent
Omrekening van het effect van andere broeikasgassen 
dan CO2 naar CO2-waarden

Duurzame-elektriciteitsequivalent
Rekeneenheid voor duurzaam opgewekte warmte. De 
warmte die wordt opgewekt met duurzame bronnen 
(zonneboilers, warmtepompen en stortgasprojecten) 

wordt omgerekend naar kWh duurzame- elektriciteitse-
quivalent om optelling bij duurzaam opgewekte elektrici-
teit mogelijk te maken. Dit gebeurt door de CO2-emissie 
te berekenen die wordt vermeden met de duurzame 
warmte en vervolgens de hoeveelheid kWh duurzaam 
opgewekte elektriciteit waarmee dezelfde emissiereduc-
tie zou zijn bereikt uitgaande van 0,53 kg vermeden 
CO2-emissie per kWh.

energietransitie 
De overgang van energieopwekking uit fossiele brand-
stoffen naar een duurzame energieopwekking (bijvoor-
beeld uit zon, wind of water).

GRI (Global Reporting Initiative)
Mondiale organisatie voor richtlijnen 
duurzaamheidsverslaggeving.

Huishoud-equivalent
Het gemiddelde elektriciteitsverbruik per huishouden. 
Dit is circa 3.500 kWh in Nederland.

JI Joint (Implementation)
Projecten gericht op de reductie van broeikasgassen 
ondernomen in landen die kwantitatieve doelstellingen 
inzake emissiereductie hebben in het kader van het 
Protocol van Kyoto.

m3 aardgas 
Een kubieke meter (1.000 liter) aardgas, het gemiddeld 
aardgasverbruik per huishouden is circa 1.800 m3.

MeP
Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie.

Methaan
Gasvorm, hoofdbestanddeel van aardgas.

Nox
Stikstofoxiden, gassen die bij verbranding van brandstof-
fen ontstaan. Deze gassen veroorzaken zure regen en 
smogvorming.

PCB (Poly Chloor Bifenylen) 
Chemische benaming voor chloorverbinding met sterke 
warmte-resistente eigenschappen.

Saidi (System average interruption duration index) 
Gemiddelde onderbrekingsduur elektriciteit.

Saifi (System average interruption frequency index)
Gemiddelde elektriciteit onderbrekingsduur per klant.
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SDe
Stimuleringsregeling Duurzame Energie.

So2

Zwaveldioxide, een gas dat ontstaat bij de verbranding 
van zwavel of stoffen die zwavel bevatten (bijvoorbeeld 
steenkool). SO2 is de belangrijkste veroorzaker van zure 
regen. 

VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist 
Aannemers)
Nederlandse richtlijn voor veilig werken.

VeR (Verified emission Reductions)
Certificaat dat wordt gebruikt ter compensatie van 
CO2-uitstoot. Het certificaat komt van CDM-projecten die 
niet door de CDM-uitvoeringsraad zijn geregistreerd.

We (Woning equivalent)
Een huishouden of 10 kWh aansluitvermogen van een 
grootverbruiker.
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disclaimer

Indien in dit bericht wordt gesproken over ‘wij’, ‘Alliander’, ‘de onderneming’, ‘de Alliander-groep’ 
of vergelijk bare aanduidingen dan worden daarmee Alliander N.V. en haar dochter-ondernemingen 
bedoeld, die samen een netwerkbedrijf vormen. Waar wordt gesproken over Liander refereert dit 
aan Liander N.V. en haar dochter ondernemingen, die samen een netbeheerder vormen. Met Liandon 
wordt bedoeld Liandon B.V. met haar dochterondernemingen. Alliander N.V. houdt alle aandelen in 
Liander N.V., Liandon B.V., Alliander Finance B.V. en Alliander AG.

Waar in dit bericht wordt gesproken over ‘Nuon’, ‘n.v. Nuon’ of ‘de Nuon-groep’ dan wordt daarmee 
eveneens bedoeld Alliander N.V. Op 30 juni 2009 is de naam van n.v. Nuon gewijzigd in Alliander N.V.
Waar wordt gesproken over ‘Nuon Energy’ of ‘de Nuon Energy-groep’, dan refereert dat aan  
n.v. Nuon Energy en haar dochterondernemingen. Op 30 juni 2009 is n.v. Nuon Energy afgesplitst 
van n.v. Nuon. 

Onderdelen van dit bericht bevatten vooruitzichten voor de toekomst. Deze onderdelen kunnen - 
zonder beperking - verwachtingen bevatten ten aanzien van toekomstige operationele resultaten, 
overheidsmaatregelen, de invloed van andere regulerende maatregelen op alle activiteiten van 
Alliander als geheel, het aandeel van Alliander en haar dochterondernemingen en joint ventures 
in bestaande en nieuwe markten, industriële en macro- economische trends en de prestaties van 
Alliander daarin.

Dergelijke uitspraken worden voorafgegaan door, gevolgd door of bevatten woorden als ‘gelooft’, 
‘verwacht’, ‘meent’, ‘anticipeert’ of vergelijkbare uitdrukkingen. Deze toekomstgerichte uitspraken 
zijn gebaseerd op de huidige aannames over toekomstige activiteiten en zijn onderhevig aan 
bekende en onbekende factoren en andere onzekerheden waarvan vele buiten de invloedssfeer 
van Alliander, waardoor toekomstige, feitelijke resultaten materieel kunnen afwijken van deze 
verwachtingen.





iedereen energie


	JV_09_NL_temp.pdf
	COVER_A4_1/3.pdf
	JV_09_NL.pdf

	COVER_A4_4-7.pdf

