
Ingezonden vragen AvA 2020 
 

Dit document bevat antwoorden op vragen die aandeelhouders voorafgaand 

aan de aandeelhoudersvergadering van 20 mei 2020 schriftelijk hebben 

ingediend bij Alliander  

 

Agendapunt 2B Bestuursverslag 2019   

In het Remuneratierapport staat dat het 
beloningsbeleid bij Aliander stamt uit 
2004/2006, oftewel uit de oude Nuon-periode. 
Wanneer komt de Raad van Commissarissen 
met een voorstel voor een nieuw 
beloningsbeleid? (namens provincie Noord-
Holland) 

Annemarie Jorritsma, voorzitter RvC:  
De Raad van Commissarissen ziet geen 
noodzaak om een nieuw beloningsbeleid te 
formuleren. Er is een vastgesteld beleid dat we 
niet veranderen. Alliander houdt zich aan de 
wet. De Raad van Commissarissen streeft naar 
een sectorcode voor de beloning van 
bestuurders van netwerkbedrijven. Die neemt 
de ongelijkheid weg met vergelijkbare bedrijven 
(Gasunie, Gasterra en TenneT) waardoor een 
gelijk speelveld ontstaat. We zijn al enige tijd 
bezig om te kijken of we tot een sectorcode 
kunnen komen, die mogelijk een oplossing zou 
kunnen bieden. Het lijkt de Raad van 
Commissarissen verstandig om de discussie 
over de sectorcode eerst af te ronden, voordat 
we überhaupt gaan praten over een ander 
beloningsbeleid dan we op dit moment hebben.  

Agendapunt 3 Jaarrekening 2019  

Kan een nadere onderbouwing worden gegeven 
voor de in het jaarverslag vermelde 
gehanteerde maximumnorm van 130% van de 
bezoldiging van een minister voor de beloning 
van bestuurders van Alliander. In hoeverre is 
Alliander bereid te overwegen om deze 
maximumnorm te verlagen? (namens 
gemeenten Wassenaar en Voorschoten) 

Annemarie Jorritsma voorzitter RvC:  
Waar de Raad van Commissarissen zich het 
meest zorgen over maakt zijn de salarissen 
zoals die betaald worden in soortgelijke 
bedrijven. Dat bepaalt de concurrentiekracht 
van Alliander en bepaalt ook de manier waarop 
wij het werk kunnen blijven doen. Dat is de 
reden dat de Raad van Commissarissen heeft 
gezegd dat 130% van de bezoldiging van een 
minister een acceptabele en verantwoorde 
bezoldigingsgrens is. Recentelijk is gekeken naar 
de beloning bij gelijkwaardige bedrijven. Wat 
daarbij opvalt is het verschil in beloning tussen 
bedrijven met het Rijk als aandeelhouder en 
bedrijven met provincies en gemeenten als 
aandeelhouder. Dit is voor de Raad van 
Commissarissen eens te meer reden dat een 
verdere verlaging van de huidige beloning van 
de Raad van Bestuur naar de WNT 100% norm 
voor de Raad van Commissarissen niet aan de 
orde kan zijn.  
 
 



Agendapunt 8 Rondvraag  

Met ingang van 2022 wordt geen 
precariobelasting meer op kabels en leidingen 
van nutsbedrijven geheven.  Alliander slaat het 
totaal aan alle opgelegde precariobelastingen 
over op alle aansluitingen in het totale 
verzorgingsgebied. Dat betekent dat Alliander 
moet kunnen aangeven met welk bedrag haar 
klanten hun energienota verminderd gaan zien 
worden met ingang van 2022. Wil het bestuur 
hier al iets over delen met de aandeelhouders 
waarvan er immers een deel de wegvallende 
precario-baten gaan vervangen met 
alternatieve gemeentelijke belastingen en 
waarbij er voor gewaakt moet worden dat er 
uiteindelijk bij voorkeur geen sprake is van een 
lastenverzwaring voor de burger (namens 
gemeenten Wassenaar en Voorschoten) 

Walter Bien, CFO:  
Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te 
geven, omdat een aantal zaken hier een rol 
spelen.  In de tarieven van Alliander zit EUR 48 
aan precario. Deze kosten komen te vervallen 
en worden dus niet meer in rekening gebracht 
bij klanten, maar daar is een aantal 
kanttekening bij te plaatsen. 
- Het is juist dat gemeentes t/m 2021 

precario mogen heffen. Wel zal sprake zijn 
van een na-ijleffect, doordat als gevolg van 
nacalculatie een deel van de kosten met 
twee jaar vertraging worden verwerkt in de 
tarieven en omdat gemeenten nog t/m 
2023 rekeningen over de periode t/m 2021 
bij ons kunnen indienen. Dit betekent dat 
precariokosten ook nog deels in de tarieven 
van 2022 en daarna kunnen landen.  

- Verder heeft Alliander geen invloed op wat 
gemeenten vervolgens in rekening gaan 
brengen om alternatieve opbrengsten te 
genereren.  

- De Autoriteit Consument & Markt (ACM) 
stelt ieder jaar de verschillende elementen 
van de tarieven voor de netbeheerders 
vast. Die kunnen tussentijds ook wijzigen 
door bijvoorbeeld hogere investeringen of 
een wijziging van het methodebesluit.  

Kortom, hoe de tarieven zich exact gaan 
ontwikkelen daar kunnen wij niet iets over 
zeggen. Wat we wel kunnen zeggen is dat op 
termijn EUR 48 aan precariokosten van de 
energierekening verdwijnt.  

 


