
Resultaten 

2022

9 maart 2023



Grootste netwerkbedrijf van Nederland in publieke handen

Alliander in vogelvlucht
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Werkgebied Bedrijfsonderdelen Alliander in cijfers (2022)

• Uitvalduur elektriciteit 21 minuten 

• Aandeel klanten met hernieuwbare 

opwek van elektriciteit (in % van totaal): 

23%

• Totaal aangesloten hernieuwbare wind 

en zon opwekcapaciteit: 7,7 GW 

(+1,2GW)

• Omzet 2,1 miljard

• Nettowinst 198 miljoen

• Investeringen 1,2 miljard

• Balanstotaal: 10,7 miljard

• Aantal werknemers: 7.300 fte (inclusief 

inhuur)

Elektriciteitsnet
95 duizend km, 
3,3 miljoen aansluitingen, 
getransporteerd volume 25 TWh

Gasnet 
42 duizend km, 
2,5 miljoen aansluitingen, 
getransporteerd volume 4,6 miljard m3

Aandeelhouders



Alliander missie en strategie

Alliander resultaten 20223

Excellent netbeheer

Klanten helpen bij het maken van keuzes

Investeren in nieuwe open netten

Digitalisering

Visie op het 
toekomstige 

energiesysteem

Fundament Strategische pijlers

Waar we iedere dag aan werken

Een betrouwbare, betaalbare energievoorziening, 
voor iedereen toegankelijk onder gelijke condities

een 
slagvaardige, 
veilige  
kostenbewuste, 
duurzame en 
inclusieve 
organisatie

2023 2030 2050



Ontwikkelingen Energietransitie
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CONTEXT

Energietransitie onder 
druk door tekort aan technici, 

ruimte, en materialen

Explosieve vraag naar elektriciteit neemt 
versneld verder toe, inclusief sterke 

toename batterijen en e-boilers

Onzekerheid economie: 
(langzaam) teruglopende

inflatie, onzekerheid energieprijzen, 
stagnerende woningmarkt

Snellere uitvoering van de bestaande plannen én 
formulering van aanvullend beleid zijn nodig om 

het Nederlandse klimaatdoel in 2030 te halen

Trends en ontwikkelingen
Wat we buiten zien en impact heeft op onze organisatie

Publieke dimensie in de 
energiemarkt neemt toe

Aanhoudende oorlog 
Oekraïne



Vraag naar aansluitingen en capaciteit elektriciteitsnet 
is in 2022 flink toegenomen
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+10%

+23%

Geïnstalleerde vermogen 
windenergie in MW

Geïnstalleerd vermogen 
zonne-energie in MWp

1.756

1.850

2021 2022

+5%4.734
5.874

2021 2022

+24%

+6%

Aantal km gelegde elektrakabel

Nieuwe klanten aangesloten op elektriciteitsnet

Nieuwe of vervangen transformatorhuisjes

• Behalen van klimaatdoelen in 2030 zorgt voor grote 
vraag naar elektriciteit

• Elektrificatie van energiesysteem kreeg afgelopen 
jaar extra boost door de hoge gasprijzen

• Het is een uitdaging voor de netwerkbedrijven om 
aan deze toegenomen vraag te voldoen

• Tekort aan arbeidskrachten, materiaal en ruimte 
maakt dat we minder werk kunnen verzetten 
dan we zouden willen

• Toch hebben we afgelopen jaar meer klanten 
aangesloten, meer kabels gelegd en meer 
transformatorhuisjes gebouwd dan vorig jaar 

2.011

2.2122022

2021

43.104

45.5622022

2021

1.075

1.3222022

2021



Knelpunten in de netten worden op verschillende 
manieren aangepakt
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Meer werk realiseren :
• Gezamenlijke planning van activiteiten
• Proactief en tijdig organiseren van mensen, materialen en 

diensten
• Werven en slim opleiden van technici
• Versimpelen, innoveren en digitaliseren van werkprocessen
• Grotere werkpakketten bij aannemers wegzetten

Vraag reduceren :
• Integraal programmeren
• Gedragsverandering en energiebewustzijn
• Isolatie en energie-efficiëntie
• Energiemanagement achter de meter
• Energieplanologie en regionale transitiepaden

Netten beter benutten :
• Capaciteitsgrenzen op te rekken
• Inzet van flexibiliteit
• Nieuwe tariefmodellen & contractvormen

Liander werkgebieden met capaciteitsbeperkingen
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Schaarste voor afname Schaarste voor opwek

Geen transportcapaciteit beschikbaar

Geen transportcapaciteit beschikbaar: congestiemanagement onderzoek

Beperkt transportcapaciteit beschikbaar

Transportcapaciteit beschikbaar



Financiële resultaten 2022



In 2022 hebben hogere investeringen en hogere netverliezen 
impact op onze resultaten en schuldpositie gehad
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Lager resultaat door 
hoge netverliezen

Negatieve vrije kasstroom 
neemt toe

Investeringen stijgen met 
21%

572
664

-1.175

-639

-109 -102

-712

-77

2022 2021

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Betaalde dividend en vergoeding hybrid

Vrije kasstroom na dividend en vergoeding hybrid

2.150

1.912

198

2.120

1.814

242

Netto omzet Bedrijfskosten Resultaat na

belastingen

2022 2021

725

878

134

153
51

49

104

148
1.014

1.228

20212022

Elektriciteit gereguleerd Gas gereguleerd

Meetinrichtingen Gebouwen, IT etc



Daardoor zijn de financiële ratio's negatief beïnvloed
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FFO / Nettoschuld SolvabiliteitRentedekking

53,1% 53,8%
49,0%

min. 
30%

2020 2021 2022 2020 2021 2022

24,1%
25,8%

19,2%

min. 
15%

38,7% 36,7%

43,8%

max. 
60%

2020 2021 2022 

Nettoschuld/
kapitalisatie

De ratio's blijven echter ruim binnen het financiële kader

14,2

17,2

12,1

min. 
3.5x

2020 2021 2022



FFO ontwikkeling 2022 vergeleken met 2021

FFO ontwikkeling

Noot: 1. Gemeentelijke heffing voor voorwerpen onder, op of boven gemeenschappelijke grond of water.

(1)
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661

30 (150)

12

155 (74)

634

FFO 2021 Omzet Inkoop netverlies Overige inkoopkosten Precario Overig FFO 2022

Omzet: +€ 30m

(€mm)

Funds from Operations

19.2%

25.8%

% FFO / Net Debt Ratio

Inkoopkosten: +€138m

(1)

Bedrijfskosten en overig: - €81m

19,2%

634

150 784

FFO 2022 actual Compensatie
netverliezen

FFO 2022
genormaliseerd

24,6%

3.293 3.193

Nettoschuld 2022
actual

Correctie gestorte
waarborgsommen

Nettoschuld 2022
genormaliseerd

(100)

FFO/nettoschuld
ratio

2022 Actual 2022 genormaliseerd

Nettoschuld

FFO

Genormaliseerde FFO/ nettoschuld



De FFO/nettoschuld ratio wordt in belangrijke mate 
bepaald door een aantal externe kostendrivers
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Deze leiden via de tariefregulering direct of met 2 jaar vertraging ook weer tot hogere inkomsten

Inflatie Voorschot  vergoeding 
netverliezen

WACC Nacalculatie Verkoop van Kenter

• Energieprijzen aanzienlijk 

gestegen

• Verdere daling van inflatie 

verwacht vanaf piek in 

2022, waarbij energie 

belangrijkste aanjager blijft

• Jaarlijkse inflatie indexatie 

van toegestane inkomsten

• 12 % indexatie over 2022 

verwerkt in tarieven 2023

• Inkoopkosten netverliezen 

blijven naar verwachting hoog 

door hogere energieprijzen

• Hogere inkoopkosten van 

netverliezen worden 

gecompenseerd en leiden tot 

hogere inkomsten

• Huidige hoge rentestand 

vraagt om herberekening van 

de gereguleerde WACC

• Herberekening compenseert 

voor huidige lagere 

toegestane rendementen en 

leidt tot hogere opbrengsten

• Stijging van risicovrije rente 

over 2022 (+1,3%) betekent 

circa EUR 80 miljoen hogere 

inkomsten voor 2024

• Voorgenomen verkoop van 

Kenter gepland voor 2023

• Opbrengsten belangrijke 

financieringsbron voor 

komend jaar.



Financiële positie
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• Vergroten toegestane inkomsten 

(ACM) 

• Aanpassing huidig 

reguleringssysteem (EZK)

• Mogelijke toetreding Staat indien 

noodzakelijk

• Focus op kosten efficiëntie

• Innovatief gebruik infrastructuur

• Mogelijkheid om eigen vermogen te 

versterken via conversie 

aandeelhouderslening & hybride 

instrumenten

• Verkoop Kenter

• Bestaande en nieuwe 

aandeelhouders benaderen

Om op de langere termijn een solide financiële positie 
te behouden hebben we een driesporenbeleid

Alliander in gesprek met ACM / 

Staat

Alliander zelf aan zet Alliander in gesprek
met aandeelhouders



• Alliander, Enexis en Stedin hebben in december 2022 
overeenstemming bereikt over een afsprakenkader met de 
Nederlandse Staat

• Dit afsprakenkader bevat procedures en voorwaarden 
waaronder de Staat in de toekomst als nieuwe aandeelhouder 
kapitaalstortingen kan doen

• Hiermee wordt een solide financiële positie geborgd op niveau 
van minimaal een A minus rating waardoor netbeheerders in 
staat blijven hun omvangrijke investeringen te financieren

• Deze afspraken versterken de strategische link tussen de 
Nederlandse Staat en de netwerksector

• Totstandkoming afsprakenkader heeft mede geleid tot 
toekenning van GRE status door S&P

• Effectief kan de Staat om kapitaalsteun worden verzocht indien 

de S&P corporate rating onder de A- (minus) dreigt te komen

Nederlandse Staat fungeert hiermee als potentiële financiële achtervang voor de netwerksector

Afsprakenkader met de Staat
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Alliander houdt echter vast aan het eigen stringentere financiële 
beleidskader met een minimum FFO/nettoschuld ratio van 15%
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• FFO/Netto schuldpositie: minimaal 15%

• Rentedekking: minimaal 3,5x

• Netto schuldratio: maximaal 60%

• Solide A ratingprofiel 

• Voldoen aan de regulatorische vereisten 
voor de netbeheerders

Financieel raamwerk Dividend beleid

• Stabiel dividend pay-out ratio

• Pay-out: maximaal 45% van de winst na 
belastingen, gecorrigeerd voor fair value mutaties, 
periodieke vergoedingen voor leningen die via het 
eigen vermogen worden verwerkt en bijzondere 
posten die niet hebben geleid tot kasstromen, 
tenzij investeringen of financiële criteria een hoger 
winstinhoudingspercentage vereisen en/of na 
uitkering van dividend de solvabiliteit lager uitkomt 
dan 30%.
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2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Gecommitteerde kredietfaciliteit EMTN

Hybride leningen (datum eerste calloptie) EIB lening

ECP Overige leningen

Evenwichtig aflossingsprofiel van schulden gedekt door voldoende liquiditeiten

…ondersteund door een sterk financieringsprofiel
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1 Hybride kapitaal is opgenomen als 50% schuld

Schuldparameters

Aflossingsschema schuld

1 Hybride kapitaal is in deze tabel als 100% schuld opgenomen

Samenstelling schuld

1
,7

 %

2
,9

 %

1
,6

 %

0
,9

 %

2
,6

 %

0
,4

 %

2
,1

 %

0
,9

 %

1
,2

 %

0
,3

 %

1
,4

 %

3%

8%

8%

28%

54%

Overige leningen

ECP

EIB lening

Hybride kapitaal

Obligaties

2022 2021

Gemiddelde looptijd (jaren) 5 5,5

Gemiddelde rente (%) 1,7% 1,6%

Vastrentend (% van brutoschuld) 92% 100%

Beschikbare gecommitteerde faciliteiten 
(EUR miljoen)

900 900

Brutoschuld1 (EUR miljoen) 3.549 3.234

Beschikbare kasmiddelen (EUR miljoen) 205 624

Nettoschuld (EUR miljoen) 3.293 2,487



GRE uplift compenseert daling standalone rating

S&P corporate rating ongewijzigd door toekenning GRE status
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"We view this agreement as binding and 

robust and therefore now consider the DSOs 
to be government-related entities (GREs) of 

The Netherlands (AAA/Stable/A-1+)."

Rating type New rating 
as of 14-feb-23

Previous rating

Stand alone credit 
profile

A A+

GRE uplift +1 -

Corporate rating A+ (stable) A+ (stable)

ST rating A-1 A-1

Hybrid rating 1 BBB+ A3

Note: 1 Hybrid rating automatically follows SACP - 2 notches

"At the same time, we revised down by one 
notch our SACPs on the three DSOs to reflect 

an overall trend of pressured metrics over 
the current regulatory period, notably by 

front-loaded investments."

"In our view, these entities now benefit from a 
moderate likelihood of timely extraordinary 

support from the central government that could 
come in the form of common equity injections if 
the rating on a DSO was at risk of falling below 

'A-' due to capital shortfalls."



Maatschappelijk verantwoord ondernemen



MVO - Ambities en doelstellingen Alliander
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• Alliander heeft het hoogste certificaatniveau (5) op de CO2-prestatieladder, 
een bewijs van de verankering van de CO2 reductiedoelstelling in de bedrijfsvoering

• Doel: Klimaat neutrale bedrijfsvoering in 2023 

• Alliander biedt mensen met slechte vooruitzichten op werk langdurig werk aan 

• Doel: In 2024 voldoen aan de eisen van de Wet quota arbeidsparticipatie

• Doel: In 2024 zal 33% van onze leidinggevende functies door vrouwen worden bekleed.

Klimaatneutrale bedrijfsvoering

Divers en inclusief werkgeverschap

• Alliander recyclet 90% van het resterende afval als hoogwaardige materialen

• Doel: 45% 'circulair inkopen' in 2027

Circulair inkopen 



In relatie tot onze bedrijfsactiviteiten zijn 6 SDG's zijn als materieel aangemerkt

Ons MVO beleid draagt direct bij aan de UN SDG's
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Alliander missie Veilige en inclusieve 
werkgever

Excellent netbeheer 
en innovatie

Energie- en 
warmtetransitie

Duurzame 
bedrijfsvoering

Reageren op 
klimaatverandering

• Als energienetwerkspelen 
wij een essentiële rol bij 
het garanderen van een 
veilige, betaalbare en 
constante 
beschikbaarheid van 
(duurzame)energie

• In 2022 is het aantal 
aansluitingen voor 
duurzaam opgewekte 
energie toegenomen met 
25% tot 773.000

• Samen met onze 
ketenpartners willen we 
een bijdrage blijven 
leveren aan een 
duurzame 
energievoorziening tegen 
lage kosten

• We werken non-stop aan 
een veilige en eerlijke 
werkomgeving en een 
inclusieve bedrijfscultuur 
cultuur voor al onze 
medewerkers

• In 2022 is het percentage 
van vrouwen in 
leidinggevende posities 
toegenomen tot 28,4% 
(28,1% in 2021)

• Bied langdurig werk aan 
mensen met slechte 
arbeidsvooruitzichten die 
voldoen aan de criteria 
van de Nederlandse 
Arbeidsparticipatiewet

• Wij faciliteren 
klantenkeuzes, maken 
maximaal gebruik van 
digitale mogelijkheden, 
creëren open netwerken 
en doen ons werk efficiënt

• Pilots uitvoeren met 
groene waterstof met 
behulp van elektriciteit 
opgewekt door wind- en 
zonneparken

• Onderzoeken en bouwen 
van netwerken waar 
reservecapaciteit kan 
worden gebruikt

• In Nederland spelen 
gemeenten een 
belangrijke rol in de 
overgang naar een 
duurzame 
energievoorziening

• Gemeenten bijstaan 
zodat zij de 
warmtetransitie en de 
veranderingen op een zo 
goed mogelijke manier 
systematisch kunnen 
plannen en uitvoeren

• De voorbereiding van de 
installatie van een groter 
aantal oplaadpunten 
voor elektrische 
voertuigen en 
openbaarvervoer

• We zijn ons scherp 
bewust van de impact 
van onze activiteiten op 
de planeet en streven 
ernaar onze 
bedrijfsvoering  
klimaatneutraal en 
circulaire te maken

• In 2022 is 28 % van 
onze uitgaven circulair 
ingekocht

• Ons doel is om volledig 
klimaatneutraal, 
circulaire 
bedrijfsvoering

• Zich bewust van en 
transparant zijn over 
klimaat gerelateerde 
ontwikkelingen met 
betrekking tot onze activa

• Samenwerken met 
belanghebbenden en 
overheden aan klimaat 
adaptieve strategieën en 
programma's

• Kwalitatieve analyse van 
onze positie op het gebied 
van klimaatadaptatie

• Verdere vergroening van 
onze carbon footprint, 
incl. via extra vergroening 
van netverliezen met 
Garanties van Oorsprong



Vooruitblik



• Het op peil te houden van onze netten vergt steeds 

grotere investeringen, op termijn oplopend naar €2 

miljard per jaar

• Dividendvoorstel over 2022: € 82 miljoen

• Voorgenomen verkoop Kenter in 2023

• Uitspraak CBB inzake Bezwaarprocedure gericht op 

betere aansluiting inkomsten bij werkelijke kosten

Vooruitblik 2023
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• 9 maart Jaarresultaten 2022

• 10 maart Investor call & webcast

• 6 april Engelstalige Jaarverslag 2022

• April Green Finance Report 2022

• 3 augustus Halfjaarresultaten 2023

Financiële kalender en overige informatie
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Financiële kalender

• Jaarverslag

• Green Finance Framework

• Green bond informatie

Informatie www.alliander.com/nl/investor-relations/

http://www.alliander.com/nl/investor-relations/


Disclaimer
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Indien in deze presentatie wordt gesproken over 'wij', 'Alliander', 'de onderneming', 'de Alliander-groep' of gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare aanduidingen dan 

worden daarmee Alliander N.V. en zijn dochterondernemingen bedoeld. Alliander N.V. houdt alle aandelen in onder andere Liander N.V., Qirion B.V., Firan B.V., Kenter B.V. 

en Alliander AG. Waar wordt gesproken over Liander refereert dit aan netbeheerder Liander N.V. en zijn dochterondernemingen. In deze presentatie worden de namen 

van de entiteiten geduid zonder de vennootschapsstructuur. Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten voor de toekomst. Deze onderdelen kunnen –

zonder beperking – verwachtingen bevatten ten aanzien van overheidsmaatregelen, waaronder regulerende maatregelen, het aandeel van Alliander of één van zijn 

dochterondernemingen of joint ventures in bestaande en nieuwe markten, industriële en macro-economische trends en de invloed van deze verwachtingen op de 

operationele resultaten van Alliander.

Dergelijke uitspraken worden voorafgegaan of gevolgd door, dan wel bevatten woorden als 'gelooft', 'verwacht', 'meent', 'anticipeert' of vergelijkbare uitdrukkingen. Deze 

toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de huidige aannames 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.

Deze presentatie is opgesteld met inachtneming van de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling die zijn gehanteerd bij het opstellen van de jaarrekening 2022 

van Alliander N.V. die is te vinden op www.alliander.com. 

Op deze presentatie is geen accountantscontrole toegepast.

http://www.alliander.com/

