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alliander online
Diverse projecten en initiatieven waarover in dit verslag wordt geschreven, 

zijn ook online te bekijken. We hebben er enkele voor u op een rij gezet.

www.alliander.com

NEDERLAND
WORDT GROENLAND

Eind 2010 startte Alliander met de arbeidsmarktcampagne 

‘Nederland wordt groenland’. De campagne legt de nadruk op 

het duurzame karakter van Alliander en is ingezet om de 

naamsbekendheid en het imago van Alliander als topwerkgever 

te verbeteren. Studenten en ICT-ers werden vooral benaderd via 

online media, zoals de campagnesite, Facebook en YouTube.

www.alliander.com/groenland

DE BLIKSEMS

Liander investeert in de energietoekomst en in bewustwording 

van kinderen. De animatiefi guren Bonny en Blitz gaan met 

leerlingen uit groep 6 en 7 in op vragen als: Wat is schone 

energie? En hoe werkt een elektrische auto? In 2010 werden 

Bonny en Blitz op vele basisscholen uitgenodigd voor een 

lesprogramma met het thema duurzaamheid. Online was ook 

veel te beleven: nieuwe animatiefi lms, games en ‘Monstermaker’. 

www.debliksems.nl

SMART ENERGY COLLECTIVE

Samen innoveren en ervaringen opdoen met duurzame 

energievoor ziening. Dat doet het Smart Energy Collective op 

grote schaal. Samen met 20 bedrijven in Nederland werkt 

Alliander aan de ontwikkeling van intelligente energieconcepten. 

We experimenteren in de praktijk met ‘smart energy’ en ‘smart 

grids’. We toetsen de techniek en we leren hoe eindgebruikers 

omgaan met de energievoorziening van de toekomst. 

www.smartenergycollective.com

ENERGIEVEILIG

De website www.energieveilig.nl is een gezamenlijk initiatief van 

netbeheerders die verenigd zijn in Netbeheer Nederland. Deze 

website geeft antwoord op allerhande vragen en biedt informa-

tie over het thema energie en veiligheid. Consumenten vinden 

hier onder meer tips om veilig op vakantie te gaan, de veiligheid 

bij onweer te vergroten en veilig te klussen.

www.energieveilig.nl

GREEN DREAM DISTRICT

Liander sponsort Green Dream District, een tv-programma op 

National Geographic Channel. Jonge uitvinders strijden om één 

ding: wie heeft de meest duurzame uitvinding? Liander stimu-

leert dit jonge talent. Samen zoeken wij naar duurzame oplossin-

gen voor maatschappij en milieu. Liander sponsort Green Dream 

District ook in 2011. 

www.greendreamdistrict.nl

ONZE PROJECTEN

Wonen, werken en transport zijn over tien jaar niet meer 

hetzelfde. Daarom kijkt Alliander vooruit. Wij garanderen een 

betrouwbaar transport van gas en elektriciteit voor iedereen en 

op elk moment. Op www.alliander.com staan voorbeelden van 

onze innovatieve projecten. Alliander werkt vol inspiratie aan een 

duurzame toekomst. 

www.alliander.com/nl/alliander/innovatie/onze-projecten
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disclaimer
indien in dit jaarverslag wordt gesproken over ‘wij’, ‘alliander’, ‘de 

onderneming’ of vergelijkbare aanduidingen dan worden daarmee 

alliander n.v. en zijn dochterondernemingen bedoeld. Waar wordt 

gesproken over liander refereert dit aan de netbeheerder liander n.v. 

en zijn dochterondernemingen. indien in dit jaarverslag wordt 

gesproken over endinet refereert dit aan de endinet-groep, waarvan in 

2010 onder meer een drietal netbeheerders deel uitmaakte: endinet 

Haarlemmermeer B.v., endinet Oost-Brabant n.v. en endinet regio 

eindhoven B.v.. in dit verslag wordt met stam bedoeld stam 

Heerhugowaard Holding B.v. met zijn dochterondernemingen, en met 

liandon: liandon B.v.. alliander n.v. houdt alle aandelen in liander n.v., 

endinet-groep B.v., liandon B.v. alliander Finance B.v., alliander 

Telecom n.v., alliander Participaties B.v., alliander ag en stam 

Heerhugowaard Holding B.v..

Onderdelen van dit jaarverslag bevatten vooruitzichten voor de 

toekomst. deze onderdelen kunnen – zonder beperking – verwachtin-

gen 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 zijn dochterondernemingen en joint ventures in bestaande en 

nieuwe markten, industriële en macro-economische trends en de 

prestaties van alliander daarin. dergelijke uitspraken worden vooraf-

gaand door, gevolgd door of bevatten woorden als ‘gelooft’, ‘verwacht’, 

‘meent’, ‘anticipeert’, of vergelijkbare uitdrukkingen. deze toekomstge-

richte 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.

in het jaarverslag is, in het onderdeel ‘in verbinding’, een viertal 

interviews opgenomen. standpunten in de interviews worden niet 

noodzakelijkerwijs gedeeld door alliander. aan de inhoud van de 

interviews kunnen geen rechten worden ontleend.
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Voor u ligt het jaarverslag van netwerkbedrijf Alliander 
over 2010. Net als in 2009 zijn het maatschappelijke- en 
het financiële verslag geïntegreerd in één document. Zo 
kunnen wij u de samenhang tussen ons operationele, 
financiële en maatschappelijke handelen tonen. 

Financiële en maatschappelijke verantwoording
De financiële verantwoording is in overeenstemming met 
International Financial Reporting Standards (IFRS) en 
relevante bepalingen in het Burgerlijk Wetboek. Bij de 
maatschappelijke verantwoording zijn de richtlijnen van 
het Global Reporting Initiative (GRI) gevolgd. Net als het 
voorgaande jaar streven wij naar de B+ norm. Het is onze 
ambitie om in 2012 de A+ norm te behalen. Dit doen wij 
door alle materiële GRI kern- en sectorindicatoren te 
verklaren en toe te lichten.

Transparantierichtlijn
In november 2010 heeft Alliander een eeuwigdurende 
achtergestelde obligatielening uitgegeven. De uitgifte van 
deze hybride financiering betekent onder meer dat 
Alliander moet voldoen aan de Transparantierichtlijn en 
deels aan het Besluit Corporate Governance 2009. De 
Transparantierichtlijn heeft onder meer gevolgen voor de 
publicatiedata van jaarverslagen en halfjaarberichten en 
de verplicht op te nemen bestuursverklaring. Daarnaast 
dient, in lijn met Europese regelgeving, de verklaring van 
de Raad van Bestuur over Corporate Governance een 
beschrijving te bevatten van de belangrijkste kenmerken 
van het risicobeheersings- en controlesysteem van 
Alliander. 

Consolidatie
Het geconsolideerde jaarverslag omvat de financiële en 
niet-financiële gegevens van Alliander en de dochteron-
dernemingen. De belangrijkste dochterondernemingen in 
2010 zijn Liander N.V., Endinet B.V. en Liandon B.V.. 
De activa, verplichtingen, resultaten en andere niet-finan-
ciële informatie van dochterondernemingen worden 
integraal (voor 100%) geconsolideerd. De resultaten van 
geconsolideerde maatschappijen die in 2010 zijn verwor-
ven, worden meegenomen vanaf de datum waarop de 
beslissende zeggenschap over deze ondernemingen is 
verkregen.  

Afbakening maatschappelijke verantwoording
De reikwijdte van de maatschappelijke verantwoording 
omvat alle entiteiten van Alliander. In 2010 is netwerkbe-
drijf Endinet onderdeel gaan uitmaken van Alliander. 
Waar wordt gesproken over Endinet refereert dit aan de 
Endinet-groep.

De niet-financiële kpi’s inzake belangrijke gegevens voor 
de netbeheerders (pagina 8) zijn inclusief netbeheerder 
Endinet. Deze gegevens zijn voor geheel 2010 verant-
woord. Fte’s en aantallen in het hoofdstuk medewerker 
zijn weergegeven inclusief geacquireerde bedrijven. De 
overige niet-financiële gegevens zijn weergegeven 
exclusief acquisities. In de vergelijkende cijfers 2009 zijn 
geen gegevens voor Endinet opgenomen. 

Transparantiebenchmark
De overheid vraagt jaarlijks aan een brede groep in 
Nederland gevestigde bedrijven en organisaties transpa-
rant te zijn over hun beleid en activiteiten op het gebied 
van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 
Een goede verslaggeving over onze MVO-inspanningen 
vinden wij belangrijk. De Transparantiebenchmark van 
het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie brengt dit in beeld. De Transparantiebenchmark 
wordt ieder jaar uitgevoerd. In 2010 is de onderzoeksgroep 
uitgebreid tot bijna 500 onder nemingen. Het Alliander 
jaarverslag 2009 kwam op nummer 42 van de ranglijst. De 
doelstelling van Alliander is om over het verslagjaar 2011 
tot de koplopersgroep te behoren.

Materialiteit
Op basis van een interne en externe analyse is de inhoud 
van het maatschappelijk deel van het verslag vastgesteld. 
Bij de selectie en de prioritering van onderwerpen is 
gekeken naar de impact op onze stakeholders en de 
organisatie. Onderwerpen en thema’s met een hoge 
materialiteit worden toegelicht op pagina 160 in het 
jaarverslag.

Feiten en cijfers
De jaarrekening, separaat onderdeel van dit verslag, is 
door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. voorzien 
van een goedkeurende controleverklaring. Deze controle-
verklaring is opgenomen op pagina 156 in het verslag. 

In een deel van dit verslag wordt openheid gegeven over 
de activiteiten en resultaten waarmee we onze maat-
schappelijke verantwoordelijkheid vormgeven. 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. heeft deze 
informatie beoordeeld. Het Assurance-rapport met een 
beperkte mate van zekerheid is op pagina 167 in het 
verslag opgenomen.

over dit verslag
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kerngegevens alliander1

Eenheid 2010 2009

Klanten 

Tevreden klanten consumentenmarkt procent 91 89

Tevreden klanten zakelijke markt procent 87 87

gemiddelde stroomonderbrekingsduur per klant min. per jaar 31,2 27,4

Medewerkers

eigen medewerkers ultimo boekjaar (in fte's) aantal 5.316 4.633

ingehuurde medewerkers ultimo boekjaar (in fte's) aantal 728 1.083

Ziekteverzuim procent 3,9 4,3

Medewerkerstevredenheid waardering 8,1 8,2

Aandeelhouders en vermogensverschaffers

Bedrijfsresultaat € miljoen 330 491

investeringen in materiële vaste activa € miljoen 368 397

solvabiliteit procent 48,5 41,6

rOiC procent 6,9 7,8

Maatschappij

CO2 emissie kton 780 705

Medewerkers met achterstand tot de arbeidsmarkt aantal 71 71

afval kton  12 11

 
1 de kerngegevens inzake fte’s en financiële kpi’s zijn weergegeven inclusief in 2010 geacquireerde bedrijven. de overige KPi’s zijn weergegeven 
 exclusief acquisities.
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Voor Alliander was 2010 een jaar van ontwikkeling, groei 
en financiële stabiliteit. Groei van waarde voor onze 
klanten, aandeelhouders, medewerkers en groei van onze 
bijdrage aan de maatschappij. We zijn trots op het feit dat 
onze klanten in 2010 tevreden waren over onze dienstver-
lening. En door de integratie van netbeheerder Endinet 
hebben we nieuwe klanten en collega’s mogen verwelko-
men. In 2010 hebben we, samen met onze stakeholders, 
veel aandacht besteed aan de thema’s duurzaamheid en 
energiebesparing. De openheid in de dialoog zorgt ervoor 
dat we daadwerkelijk ‘in verbinding’ staan met elkaar. Dat 
stemt ons positief.

In 2010 hebben we ook veel aandacht besteed aan onze 
bedrijfsvoering. We hebben onze klantketens verder 
geoptimaliseerd om zo de dienstverlening op een nog hoger 
niveau te krijgen. Verder hebben we fors geïnvesteerd in de 
ontwikkeling van onze medewerkers met als doel de 
professionaliteit en volwassenheid van de organisatie 
verder te versterken. En bij een nagenoeg gelijkblijvende 
netto-omzet hebben wij onze bedrijfskosten kunnen 
reduceren. Een tegenvaller was de stijging van de uitval-
duur elektriciteit. Deze is in 2010 door enkele grote 
storingen gestegen tot boven de dertig minuten en is 
daarmee voor ons een belangrijk operationeel aandachts-
punt voor 2011. 

Wij zien dat de transitie naar een meer duurzame energie-
voorziening onverminderd doorgaat. Met volle overtuiging 
willen wij hier een belangrijke bijdrage aan leveren. De 
resultaten over 2010 verschaffen ons een goede basis dat te 
doen. Als netwerkbedrijf staan we namelijk voor grote 
uitdagingen. Steeds meer klanten schakelen om naar 
duurzame energiebronnen en willen bewuster omgaan 
met hun energie. Ook zien we een groeiende markt van 
elektrisch vervoer. Dit vraagt om een slimmer en flexibeler 
netwerk, waarmee de betrouwbaarheid van de energieleve-
ring uiteraard gegarandeerd blijft. Voor Alliander betekent 
dit dat we de komende jaren meer zullen investeren in onze 
netten. In vervanging van kabels en leidingen, maar vooral 
in het intelligenter maken van onze infrastructuur. Tevens 
bereiden we ons samen met andere netbeheerders voor op 
het aanbieden van slimme meters aan onze klanten, om 
hen straks meer inzicht te geven in hun energieverbruik.

Alliander is een bedrijf dat in verbinding wil staan met zijn 
omgeving. Wij geloven dat alleen door samenwerking en 
co-creatie een duurzame en betrouwbare energievoorzie-
ning wordt gerealiseerd. En in onze relatie met u willen we 
herkenbaar zijn: open, transparant, kundig en 
professioneel.

De resultaten en ervaringen van 2010 geven vertrouwen 
voor de komende jaren. Onze dank gaat uit naar eenieder 
binnen en buiten Alliander die zich heeft ingezet voor de 
ambities en activiteiten van ons bedrijf.

Peter Molengraaf
Voorzitter van de Raad van Bestuur

voorwoord door de voorzitter  
van de raad van bestuur
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profiel

netwerkbedrijf alliander is verantwoor-

delijk voor het transport van gas en elek-

triciteit naar 38% van alle energieafne-

mers in ons land. daarmee zijn wij het 

grootste netwerkbedrijf van nederland. 

De netbeheerders Liander en Endinet transporteren 
elektriciteit naar 3,0 miljoen klanten en gas naar  
2,6 miljoen klanten in Nederland. Bij Alliander werken 
circa 6.000 medewerkers. Alliander bestaat onder andere 
uit de onderdelen Liander N.V., Endinet-groep B.V. en 
Liandon B.V.. De jaaromzet van Alliander in 2010 is  
€ 1,43 miljard. 

Kernactiviteiten
Beheer van energienetten
De kerntaken van Liander en Endinet zijn het aanleggen, 
onderhouden en beheren van elektriciteits- en gasnetten 
(de energienetten), het realiseren van aansluitingen op 
het elektriciteitsnet en het gasnet en het transporteren 
van elektriciteit en gas. Dit is vastgelegd in de 
Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Ook faciliteren de 
netbeheerders de vrije energiemarkt. Zij maken het voor 
klanten mogelijk om over te stappen naar een andere 
energieleverancier. 
Liander en Endinet zijn in hun verzorgingsgebieden 
eigenaar van de elektriciteitsnetten tot en met 50 kilovolt 
(kV) en van de gasnetten tot en met 8 bar. De energienet-
ten met een hoger voltage of druk zijn eigendom van de 
landelijke netbeheerder voor elektriciteit TenneT TSO B.V. 
en de landelijke beheerder voor gas, GTS B.V. (Gas 
Transport Services, onderdeel van Gasunie), met  

uitzondering van onze in een cross border lease onderge-
brachte hoogspanningsnetten in Flevoland en 
Noordwest-Veluwe (Randmeren).

Alliander, de onderdelen 
Netbeheerder Liander
Liander is verantwoordelijk voor het aanleggen, onder-
houden en beheren van elektriciteits- en gasnetten in de 
provincie Gelderland en in delen van de provincies 
Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Zuid-Holland. 
Liander verzorgt het transport van elektriciteit naar  
2,9 miljoen, en van gas naar 2,1 miljoen huishoudens, 

Productie 
en handel Transmissie Transport

Energie-
levering

geliberaliseerd gereguleerd gereguleerd

Alliander

geliberaliseerd

de energieketen is een aaneenschakeling van productie tot en met 

verbruik van energie. diverse marktpartijen spelen een rol in deze keten. 

de productie, handel en verkoop van energie aan klanten vindt plaats in 

een vrije markt, waarbij de klant zijn eigen leverancier kan kiezen. Het 

transport van energie is daarentegen de exclusieve verantwoordelijk-

heid van netwerkbedrijven.
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bedrijven en instellingen. De activiteiten van netbeheer-
der Liander vertegenwoordigen veruit het grootste deel 
van de jaaromzet van Alliander.

Netbeheerder Endinet
Endinet is verantwoordelijk voor de aanleg, het onder-
houd en het beheer van elektriciteits- en gasnetten in de 
regio Eindhoven en Oost-Brabant. Daarnaast is het 
bedrijf actief op het gebied van de aanleg en onderhoud 
van straatverlichting, verkeersregelinstallaties en 
glasvezelnetten. Endinet verzorgt het transport van 
elektriciteit naar 106.000, en van gas naar 451.000 
huishoudens, bedrijven en instellingen.

Sinds 1 juli 2010 is netwerkbedrijf Endinet onderdeel van 
Alliander. Bij Endinet werken ongeveer 300 medewer-
kers. De combinatie met Endinet versterkt de positie van 
Alliander in Nederland. 

Liandon: specialist in duurzame energietechnologie 
Liandon ontwerpt, bouwt en beheert energietechnologie 
op het gebied van elektriciteit, gas, warmte, koude en 
duurzame energie. Liandon is het kenniscentrum van 
Alliander en voor een groot deel verantwoordelijk voor de 
innovaties van Alliander. Onder andere op het gebied van 
intelligente netten. De grootste opdrachtgevers van 
Liandon zijn Liander en landelijk netbeheerder TenneT 
TSO. Daarnaast werkt Liandon voor onder andere 
Agriport, ProRail, Nuon en Ericsson. 

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

Liander- en Endinet verzorgingsgebieden  
per 1 januari 2011

elektriciteit en gas
alleen gas

elektriciteit en gas

alleen gas
alleen elektriciteit

Liander

Endinet

Belangrijke gegevens netbeheerders

Eenheid 20101 2009

aantal klanten elektriciteit in duizenden 3.020 2.861

aantal klanten gas in duizenden 2.607 2.137

aantal nieuwe aansluitingen elektriciteit in duizenden 40 41

aantal nieuwe aansluitingen gas in duizenden 26 23

aantal afsluitingen2 in duizenden 9,6 8,2

getransporteerde volumes elektriciteit gWh 30.940 29.408

getransporteerde volumes gas miljoen m3 8.746 6.138

Hoogspanning (110/150 kv) kilometer 551 538 

Tussenspanning (50 kv) kilometer 2.285 2.289

Middenspanning (3/10/20 kv) kilometer 36.453 35.341

laagspanning (0,23 kv) kilometer 49.390 47.730

Omvang transportnetwerk elektriciteit kilometer 88.679 85.898

Hoge druk (> 0,2 bar) kilometer 7.148 6.077

lage druk (≤ 0,2 bar) kilometer 35.415 28.987

Omvang transportnetwerk gas kilometer 42.563 35.064

1 Betreft geconsolideerde gegevens van netbeheerders liander en edinet.

2 Het aantal afsluitingen heeft betrekking op het aantal afgesloten panden als gevolg van onder meer einde levering, wanbetaling en fraude.
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energie is onmisbaar in de samenleving. 

Onze klanten rekenen erop dat energie 

op een veilige, betrouwbare, betaalbare 

en schone manier voor hen beschikbaar 

is. alliander zorgt daarvoor. 

Samen werken aan een betere samenleving
Onze samenleving is op weg naar een duurzame energie-
voorziening. De komende jaren en decennia gaan de 
energiestromen door de netten veranderen. De toename 
van duurzame, kleinschalige, lokaal opgewekte energie 
maakt klanten tot consumenten én producenten tegelijk. 
Duurzame energie brengt de dynamiek van zon, wind en 
biomassa in de energiestromen. Daarmee faciliteren wij 
de transitie naar een duurzame energievoorziening en 
dragen wij actief bij aan een betere samenleving.

MiSSiE

Voor een betere samenleving in de regio’s waarmee we 
zijn verbonden.

ViSiE

Door onze verbinding met de samenleving leveren we 
onze diensten snel, innovatief en betrouwbaar. Klanten 
ervaren het netwerkbedrijf Alliander hierdoor als de beste 
onderneming in zijn soort.
In dialoog met onze stakeholders en vanuit onze ambitie om 
continu te verbeteren, zijn we in staat een evenwichtige 

bijdrage aan de groei van al onze stakeholders te realiseren. 
In de regio’s waar we mee verbonden zijn, werken we 
gedreven aan een betere samenleving.

AMBiTiES

Vanuit de dialoog met onze stakeholders hebben wij de 
volgende ambities geformuleerd:

Klanten

Wij zijn de nummer één dienstverlener in de ogen van de klant in de 

regio’s waarmee we zijn verbonden

Medewerkers

Wij zijn een innovatief, succesvol bedrijf, waar gedreven aan een 

betere samenleving wordt gewerkt

Aandeelhouders en vermogensverschaffers

Wij zijn een robuuste, maatschappelijke en economisch verantwoorde 

investering

Maatschappij

Wij zijn dé natuurlijke partner in de ontwikkeling en uitvoering van 

energiebeleid

KERNwAARdEN

Onze kernwaarden zijn: betrokken, betrouwbaar, de 
beste. Onze klanten kunnen er op vertrouwen dat de 
cruciale energieinfrastructuur wordt ontwikkeld en 
beheerd door het meest betrokken, betrouwbare en beste 
netwerkbedrijf.

missie, visie, ambities en kernwaarden
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alliander blijft een sterk, gerenommeerd 

en financieel gezond netwerkbedrijf. Wij 

verbeteren voortdurend de beheersing 

van de stromen van energie en data. 

Onze klanten helpen wij met het verkrij-

gen van inzicht in hun energieverbruik en 

de dynamiek daarvan. 

Met onze klanten werken wij nauw samen om hen te 
ondersteunen in de omschakeling naar duurzame 
energiebronnen. Wij blijven ons continu verbeteren. Dit 
doen wij door de ontwikkeling en professionaliteit van 
onze medewerkers voortdurend te stimuleren. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons 
een vanzelfsprekendheid en waar mogelijk werken wij 
samen met andere netbeheerders.

Kort samengevat is onze strategie:
Voortdurend beter presteren dan de sector op dienstver- -
lening, leveringsbetrouwbaarheid en kosten;
Verbeteren van de beheersing van energiestromen en  -
het inzicht in energieverbruik;
Klanten helpen energie te besparen en over te schake- -
len naar duurzame energiebronnen.

STRATEgiSChE ThEMA’S

Om in de dagelijkse praktijk richting te geven aan ons 
werk hebben wij onze ambities en strategie vertaald in 
vijf strategische thema’s. Binnen Alliander zijn deze 
thema’s integraal onderdeel van onze businessplannen 
en jaarplannen.

Klant staat centraal
Onze klanten staan voor ons centraal. Dit zijn aangeslo-
ten huishoudens, bedrijven, gemeenten, provincies, maar 
ook partijen in de energieketen, zoals energieleveranciers. 
Met onze dienstverlening willen wij onze klanten opti-
maal ondersteunen. Leveringsbetrouwbaarheid is 
daarvoor de basis. Het is onze ambitie om klanten te 
verrassen met innovatieve producten, diensten en 

dienstverlening. Ons doel is ambitieus. Wij willen de 
nummer één dienstverlener zijn in de ogen van onze 
klanten.

Operational excellence
Onze klanten verwachten kwaliteit van ons. Daarom 
investeren wij voortdurend in onze processen en syste-
men. Onze werkwijzen moeten uniform en eenvoudig 
zijn, zoveel mogelijk gestandaardiseerd en in toenemende 
mate digitaal. Digitale kanalen krijgen een steeds 
belangrijkere rol.

Modern werkgeverschap
Het werk van Alliander is mensenwerk en medewerkers 
zijn ons kapitaal. Betrokken, goed opgeleide en gemoti-
veerde medewerkers maken het verschil ook door hun 
professionaliteit en vakmanschap. Flexibiliteit en een 
gezonde werk/privé balans vinden wij belangrijk, net 
zoals leren en innovatie. Wij willen een goede, moderne 
werkgever zijn, zowel voor bestaande als nieuwe colle-
ga’s. Door onze medewerkers de mogelijkheid te geven 
hun talenten maximaal te benutten, blijven wij ons 
ontwikkelen. 

Sectoroptimalisatie
Wij zoeken de samenwerking binnen de sector actief op. 
Samenwerking betekent dat wij gezamenlijk kennis en 
expertise ontwikkelen en delen, zodat de sector maximale 
synergie behaalt voor Nederland. Ook zoeken wij actief 
onze ketenpartners op om met hen samen te werken aan 
ketenverbetering. Tot optimalisatie behoort ook het 
tussen netwerkbedrijven uitruilen van geografisch 
onlogische verzorgingsgebieden. Hierdoor kunnen 
werkzaamheden van netbeheerders efficiënter worden 
ingericht en krijgen klanten en andere stakeholders één 
aanspreekpunt in het gebied.

Energietransitie faciliteren
Het energielandschap verandert. Met zonnepanelen, 
windmolens en biogas groeit het aandeel van duurzame, 
veelal lokaal opgewekte energie. Hierdoor ontstaat in 
onze netten steeds meer tweerichtingsverkeer. Wij 
transporteren energie naar onze klanten, maar onze 
klanten leveren ook energie terug. Hierdoor worden 
energiegebruikers ook energieleveranciers. De ontwikke-
ling van elektrisch vervoer speelt daarin ook een belang-

strategie
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rijke rol. Deze ontwikkelingen hebben dus invloed op 
onze energienetten. Door het toepassen van informatie-
technologie in onze energienetten kunnen wij vraag en 
aanbod van energie beter op elkaar afstemmen en 
energiestromen monitoren en sturen. De komende jaren 
zetten wij sterk in op de ontwikkeling en toepassing van 
intelligente netten (smart grids).

Door ons op nieuwe vormen van energieproductie en 
-gebruik voor te bereiden en toekomstscenario’s door te 
rekenen, kunnen wij de overgang naar een duurzamere 
en schonere energievoorziening soepeler laten verlopen. 
Wij zien onze rol in het faciliteren en stimuleren van deze 
energietransitie in het tempo dat door de maatschappij 
wordt bepaald. Wij verbinden betrokken partijen in de 
markt. Samen kunnen we beleidsmatige, organisatori-
sche en technologische uitdagingen oplossen. Door te 
onderzoeken wat de impact van nieuwe ontwikkelingen is 
op de energienetten, geven wij onze rol vorm.

SAMENhANg BEdRijFSSTRATEgiE 
MET MVO
Maatschappelijk verantwoord ondernemen draagt in 
belangrijke mate bij aan onze ‘licence to operate’. Wij 
streven ernaar dat onze maatschappelijke betrokkenheid 
in al ons handelen is te voelen en te merken. De betrok-
kenheid en mentaliteit van medewerkers zijn daarvoor de 
basis. Evenals de ambitie om via voortdurende aandacht 
voor innovatie bij te dragen aan betere prestaties.

Onze maatschappelijke doelstellingen hebben we samen-
gevat in drie hoofdopdrachten, die zijn afgeleid van onze 
bedrijfsstrategie: 

Het zo goed mogelijk faciliteren van de energietransitie;1. 
Het garanderen van een verantwoorde bedrijfsvoering;2. 
Het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven 3. 
die bij onze rol passen.

Besturing Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Alliander betrekt de medewerkers zoveel mogelijk bij het 
verbeteren van de maatschappelijke prestaties. Wij 
houden de maatschappelijke verantwoordelijkheden 
dicht bij het reguliere werk.

De sturing en verantwoording van maatschappelijke 
prestaties maakt onderdeel uit van onze planning- en 
controlcyclus, van onze Corporate Governance en het 
beloningsbeleid. Ook maakt MVO onderdeel uit van onze 
management- en verbeterprogramma’s.

Missie voor een betere samenleving in de regio’s waarmee we zijn verbonden

Stakeholders Klanten Medewerkers Aandeelhouders en 
vermogensverschaffers

Maatschappij

Ambities Wij zijn de nummer één 

dienstverlener in de ogen 

van de klant in de regio’s 

waarmee we zijn verbonden

Wij zijn een innovatief, 

succesvol bedrijf, waar 

gedreven aan een betere 

samenleving wordt gewerkt

Wij zijn een robuuste, 

maatschappelijke en 

economisch verantwoorde 

investering

Wij zijn dé natuurlijke 

partner in de ontwikkeling 

en uitvoering van 

energiebeleid

MVO strategie Maatschappelijk betrokken 
organisatie

Verantwoorde bedrijfsvoering Faciliteren energietransitie
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Alliander ambities per stakeholder

Ambities per 
stakeholder Activiteiten doelstelling 2010 Resultaat 2010 Lange termijn doel

Klanten

verhogen van de 
klanttevredenheid.

invoering sMs-service
verbeteringen 
offertetrajecten
invoeren van Klant/
contactevaluaties
Ketenoptimalisatie.

Klanttevredenheid stijgt ten 
opzichte van benchmark 
van de nederlandse 
netbeheerders.
doelstelling voor 
consumenten en de zakelijke 
markt is dat we het 1% beter 
doen dan de benchmark. 

Klanttevredenheid 
van consumenten en 
kleinzakelijke klanten is 3% 
beter dan de benchmark.

de klanttevredenheid van de 
zakelijke klanten is 13% beter 
dan de benchmark.

nummer één dienstverlener 
in de ogen van onze klanten.

vergroten van de 
leveringsbetrouw-
baarheid van energie.

instellen van taskforce 
storingsverbruikersminuten
Optimalisatie van het 
registratieproces van 
storingen. 

doelstelling is 24 minuten 
voor laagspanning en 
middenspanning. 

gemiddeld aantal 
storingsminuten per 
elektriciteitklant aangesloten 
door netbeheer liander is 
gestegen naar 31,2 minuten.

20 minuten in 2015.

Medewerkers

Medewerkers-
tevredenheid.

inzicht d.m.v. periodieke 
medewerkers tevredenheids-
onderzoeken
Opleidings- en 
ontwikkelprogramma’s.

doelstelling is een 
medewerkers tevredenheids-
cijfer van 8,0.

Medewerkers-
tevredenheidscijfer van 8,1.

een minimale score van 
8,0 over langere periode 
realiseren.

veilige werkomgeving 
voor medewerkers.

interne campagne ‘ik werk 
veilig’
erkenning goed 
werkgeverschap
verkrijgen van vsO (veilig, 
gezond&Milieu)-certificaten 
voor alliander-onderdelen.

versterken van 
veiligheidsmanagement op 
basis van erkende normen 
met een lost Time injury 
Frequency (lTiF) van 2,9.

lTiF is 3,1. in 2013 is de lTiF verlaagd 
tot 2,1.

Aandeelhouders en vermogensverschaffers

goede balans tussen 
bescherming van 
(vreemd) vermogen 
verschaffers en 
aandeelhouders-
rendement.

Opereren binnen het 
financiële kader van 
alliander.

Beter presteren dan de 
sector op het gebied 
van kosten, tezamen met 
operational excellence 
(dienstverlening, 
leveringsbetrouwbaarheid).

Het handhaven van een 
solide a rating profiel.

Op basis van beschikbare, 
voorlopige informatie 
is naar verwachting 
gepresteerd in lijn met het 
sectorgemiddelde.

een solide a rating profiel 
ultimo 2010.

voortdurend beter 
presteren dan de sector 
op het gebied van kosten, 
tezamen met operational 
excellence (dienstverlening, 
leveringsbetrouwbaarheid).

Maatschappij

Klimaatneutrale 
bedrijfsvoering en 
verminderen beslag op 
natuurlijke hulpbronnen 
en emissies.

investeringsruimte CO2 
reductie vastgesteld; 
CO2 is onderdeel van 
plan- en budgetcyclus; 
start reductieprogramma 
netverliezen; pilots Plugwise 
in twee kantoren; aanschaf 
20 elektrische voertuigen.

 CO2 voetafdruk is 744 kton. CO2 voetafdruk is 780 kton. Klimaatneutrale 
bedrijfsvoering in 2015.

Ondersteunen van 
mensen met een 
achterstand tot de 
arbeidsmarkt.

Bedrijfsbreed programma 
step2Work; doelstelling is 
plaatsing binnen alliander 
en bij partners.
Programma i.s.m. Mariëndaal 
(speciaal onderwijs) 
opgestart.

Plaatsing 70 personen 
met achterstand tot de 
arbeidsmarkt. 

step2Work: 71 
plaatsen gerealiseerd; 
introductieprogramma.

80 personen in 2013, 100 
personen in 2015.
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raad van bestuur

ir. Peter Molengraaf, MBA 
(1965) is sinds 30 juni 2009 voorzitter van de Raad van 
Bestuur en Chief Executive Officer van Alliander. 

Loopbaan
Tussen 2005 en 2009 vervulde Peter Molengraaf diverse 
directiefuncties bij Nuon. Zijn meest recente functie was 
voorzitter van de directie van het netwerkbedrijf. Voor 
2005 was hij werkzaam in diverse functies bij Shell, 
waaronder manager European Customer Service Centre, 
Cross-Business IT manager en Commercieel Directeur 
Shell Nederland Verkoopmaatschappij. 

Peter Molengraaf studeerde Informatica aan de TU Delft 
en behaalde zijn MBA aan de Rotterdam School of 
Management van de Erasmus Universiteit. Peter 
Molengraaf heeft de Nederlandse nationaliteit.

Commissariaten/nevenfuncties
lid Raad van Commissarissen N.V. Kema -
lid Raad van Commissarissen Ziut B.V.  -
bestuurslid werkgeversvereniging voor de Energie-,  -
Kabel & Telecom- en Afval & Milieubedrijven (WENb)

drs. Mark van Lieshout 
(1963) is sinds 1 januari 2010 lid van de Raad van Bestuur 
en Chief Financial Officer van Alliander. 

Loopbaan
Van 2008 tot 2010 vervulde Mark van Lieshout de functie 
van directeur Financiën, Treasury en Fiscale Zaken van 
Alliander. Tussen 2003 en 2008 was hij financieel 
directeur van N.V. Nuon Business. Voor 2003 was hij 
onder andere als Chief Financial Officer werkzaam voor 
ABB Benelux. 

Mark van Lieshout studeerde Bedrijfseconomie aan de 
Vrije Universiteit van Amsterdam en volgde diverse 
Business Programs aan het International Institute for 
Management Development (IMD) in Lausanne, 
Zwitserland. Mark van Lieshout heeft de Nederlandse 
nationaliteit. 

Foto: links Mark van Lieshout, rechts Peter Molengraaf
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januari
Opening Alliander Technische Opleidingen

ambachtelijk vakmanschap, dat leren nieuwe collega’s in het nieuwe 

centrum voor Technische Opleidingen van alliander in Haarlem. Zij 

worden door vakmensen van alliander opgeleid op het gebied van gas 

en elektriciteit. Ook medewerkers van andere energiebedrijven en 

mbo-leerlingen zijn hier welkom. Het is één van de initiatieven van 

alliander om voldoende kennis, capaciteit en kwaliteit te borgen binnen 

de onderneming en de sector.

maart
Alliander neemt aannemer Stam over

in maart 2010 nam alliander aannemingsbedrijf stam over. door deze 

overname is alliander verzekerd van goed gekwalificeerde monteurs in 

de regio noord-Holland. alliander werkte al samen met stam.  

mei
1200 elektrische auto’s en boten in Friesland

eind 2012 zullen er 500 elektrische auto’s rijden, varen er 700 

elektrische boten en zijn er 800 laadpunten in Friesland. Het initiatief 

hiertoe is in mei 2010 ontstaan uit een samenwerking van onder andere 

de provincie Friesland, de gemeente leeuwarden, liander, essent, 

energyvalley en stifting elektrysk Farre Fryslân. elektrisch vervoer kan 

in de toekomst een behoorlijke impact hebben op het elektriciteitsnet. 

daarom verkent liander de effecten hiervan in een vroeg stadium. 

liander wil klanten die elektrisch varen of rijden zo goed mogelijk 

ondersteunen en werkt daarom – vaak samen met andere partijen – 

aan oplaadmogelijkheden voor elektrisch vervoer.

juni
Rechterlijke uitspraak wON

Het gerechtshof den Haag heeft op 22 juni 2010 twee onderdelen uit 

de Wet Onafhankelijk netbeheer (WOn, ook wel de ‘splitsingswet’ 

genoemd) onverbindend verklaard, omdat zij in strijd zouden zijn met 

het europees recht. Het gaat om het groepsverbod (dus de verplich-

ting van geïntegreerde energiebedrijven tot splitsing) en het verbod op 

nevenactiviteiten voor netbeheerders. 

de uitspraak betekent voor de nog niet gesplitste energiebedrijven 

eneco en delta dat de verplichting tot splitsing in een productie- en 

leveringsbedrijf en een netwerkbedrijf (voorlopig) komt te vervallen.  

de nederlandse staat is bij de Hoge raad in cassatie gegaan tegen 

deze uitspraak. alliander wacht het oordeel van de Hoge raad af. in 

overleg met commissarissen en aandeelhouders zal alliander zich 

vervolgens beraden op eventuele vervolgstappen.

juli
Endinet onderdeel van Alliander

Op 1 juli 2010 werd endinet overgenomen door alliander. Het bedrijf is 

met circa 300 medewerkers verantwoordelijk voor de aanleg, het 

beheer en het onderhoud van de gas- en elektriciteitsnetwerken in de 

regio eindhoven en Oost-Brabant. endinet verzorgt het transport van 

gas en elektriciteit naar ongeveer 560.000 klanten. aansluitend op de 

overname zijn alle externe schulden van de endinet-groep afgelost.

jaaroverzicht
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augustus
Aanpassing tarieven in 2011

in een zogenoemd ‘methodebesluit’ geeft de nederlandse 

Mededingingsautoriteit (nMa) aan hoe de doelmatigheids- en 

kwaliteitskortingen (de x- en q-factoren) voor elektriciteit en gas 

worden bepaald. Hiermee moeten de netbeheerders in een eerstvol-

gende reguleringsperiode hun tarieven berekenen. Op 26 augustus 

2010 heeft de nMa deze methodebesluiten bekendgemaakt voor de 

reguleringsperiode van 2011 tot en met 2013. als gevolg hiervan mogen 

de inkomsten van de netbeheerders, en daarmee de gemiddelde 

tariefniveaus, in de komende drie jaar stijgen met gemiddeld 5 tot 7% 

per jaar (boven de jaarlijkse aanpassing voor inflatie). 

september
innovatie: CityCable

voor het vernieuwen van energiekabels hoeft de straat niet altijd meer 

open. dat is het resultaat van ‘CityCable’. Op een innovatieve manier 

wordt de oude energiekabel vervangen door een CityCable. de 

CityCable is een drie-aderige 150 kv kabel en is een wereldprimeur 

door de hoge spanning. de kabel is ontwikkeld door liandon in 

samenwerking met kabelleverancier nKT Cables.

november
Eerste en Tweede Kamer stemmen in met wetsvoorstel ‘slimme meter’

de slimme meter geeft klanten inzicht in hun energieverbruik. als 

onderdeel van een slim energienet geeft de slimme meter ons inzicht in 

energiestromen. 

de Tweede Kamer heeft op 9 november 2010 unaniem ingestemd met 

de aangepaste wetsvoorstellen over de invoering van de slimme meter 

in nederland. in deze voorstellen is extra aandacht besteed aan de 

keuzevrijheid voor de consument en de waarborg van privacy. de 

wetsvoorstellen zijn op 22 februari 2011 door de eerste Kamer 

aangenomen.

Uitgifte obligatielening 

Op 4 november 2010 heeft alliander n.v. een achtergestelde eeuwigdu-

rende obligatielening uitgegeven. Hiermee is de kapitaalstructuur van 

alliander versterkt. de obligatielening bedroeg € 500 miljoen met een 

uitgifte koers van 99,495% en een couponrente van 4,875%. Het succes 

van deze transactie geeft aan dat alliander een goede toegang heeft 

tot de vreemd vermogen kapitaalmarkt.

december
deelname aan Smart Energy Collective

ruim twintig bedrijven in nederland, waaronder alliander, zijn een 

samenwerking gestart voor de ontwikkeling van intelligente energiecon-

cepten. verspreid over nederland ontwikkelt het smart energy Collective 

grootschalige demonstratieprojecten op het gebied van smart grids; 

intelligente energienetten die inzicht geven in het energieverbruik en de 

energiestromen. de doelen van het smart energy Collective zijn 

verduurzaming van energie en versnelling van de commerciële produc-

tinnovatie. deelnemende partijen zijn onder meer: alliander, TenneT, 

enexis, gasunie, iBM, Heijmans, imtech en Philips.

deelname in Plugwise

alliander heeft een belang van 8,5 procent genomen in Plugwise. dit 

bedrijf ontwikkelt en produceert energiemanagement- en controlesy-

stemen. Hierdoor krijgen consumenten en bedrijven inzicht in hun 

energiegedrag. alliander wil de energievoorziening duurzamer maken 

en betrouwbaar en betaalbaar houden. de technologie van Plugwise 

helpt daarbij en is innovatief. door een belang te nemen in Plugwise, 

stimuleert alliander de technologische ontwikkeling op het gebied van 

energiemanagement- en controlesystemen. alliander betaalde circa  

€ 1,5 miljoen voor het belang in Plugwise.
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alliander staat letterlijk in verbinding met 

de klant. als regionaal netwerkbedrijf  

zijn wij ons als geen ander bewust van de 

maatschappelijke rol die wij vervullen in 

de regio’s waarmee wij zijn verbonden. 

energie is onmisbaar. 

Klanttevredenheid is de belangrijkste graadmeter 
voor het succes van onze dienstverlening
De belangrijkste graadmeter voor het succes van onze 
dienstverlening is de mate waarin onze klanten hierover 
tevreden zijn. Of het nu gaat om zakelijke klanten, het 
MKB, consumenten, gemeenten of andere klantsegmen-
ten. Wij hechten aan de waardering van onze dienstverle-
ning. Door continu met onze klant in dialoog te blijven, 
zijn wij in staat onze producten, diensten en processen te 
optimaliseren en aan te passen aan hun wensen.
Daarom staan wij dagelijks open voor vragen via onze 
klantenservice, toetsen wij proposities bij ons klantpanel 
en de klantenraad en leren wij van klachten of opmer-
kingen. Daarnaast vindt er verschillende keren per jaar 
onafhankelijk onderzoek plaats onder onze klanten om de 
ontwikkeling van de klanttevredenheid te volgen. 

de samenleving verandert, onze klanten  
veranderen mee
Onze klanten gaan steeds bewuster om met hun leefomge-
ving, hebben meer aandacht voor verduurzaming en 
voelen zich nauw betrokken bij de energiehuishouding in 
de toekomst. Energiebesparing en de beperking van CO2 
uitstoot zijn steeds vaker terugkerende gespreksonder-

werpen. Wij zien dat onze klanten in toenemende mate 
geïnteresseerd zijn hieraan een actieve bijdrage te leveren. 
Technologische ontwikkelingen, de overgang naar nieuwe 
vormen van (duurzame) energievoorziening en lokale 
teruglevering van energie maken het mogelijk om, zowel 
collectief als individueel, te werken aan een betere 
leefomgeving. Dit stelt nieuwe uitdagingen en eisen aan 
de rol van de regionale netbeheerder. Veranderingen die 
van ons een ander klantperspectief vragen. Met de 
ontwikkeling van nieuwe innovatieve diensten geven wij 
invulling aan de veranderende wensen en behoeften van 
onze klanten en van de samenleving als geheel. 

Veranderende behoeften vragen andere producten  
en diensten
Door onze netwerken slimmer en intelligenter te maken, 
zijn wij steeds beter in staat in te spelen op veranderende 
behoeften. Wij zijn dagelijks bezig met onderhoud en 
vernieuwing van ons netwerk. Denk bijvoorbeeld aan het 
plaatsten van nieuwe meetinrichtingen en het frequenter 
vastleggen van verbruiksgegevens. Zo kunnen wij 
klanten beter inzicht geven in hun eigen energieverbruik. 
Met verbruiksgegevens, advies en innovatieve instrumen-
ten kunnen wij onze klanten helpen bij het behalen van 
hun ambities.

KLANTTEVREdENhEid 

Consumenten waren in 2010 meer tevreden over de 
dienstverlening dan in 2009. Wij zijn trots op dit resul-
taat. Het laat zien dat onze inspanningen op het gebied 
van klanttevredenheid effect hebben gehad. In de afgelo-
pen jaren werd bijvoorbeeld het klachtenproces aange-

klanten

Klanttevredenheid trend1, 2

in procenten

2006 2007 2008 2009 2010

  Consumentenmarkt   Zakelijke markt 

1 Betreft meting per vierde kwartaal.

2 Consumentenmarkt: Capaciteitsaansluiting elektriciteit tot en met 

 3x80 ampère en verbruik gas tot en met 170.000m3 / jaar.  

 Zakelijke markt: Capaciteitsaansluiting elektriciteit groter dan 3x80 

 ampère en/of verbruik gas meer dan 170.000m3 / jaar.
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pakt en een sms-dienst ingericht. Ook werden relatiema-
nagers actiever ingezet richting gemeentelijke klanten. 
Alliander blijft zoeken naar verbeteringen om de dienst-
verlening op een nog hoger peil te brengen. In 2010 is 
Alliander daarom gaan werken vanuit ‘klantketens’. Los 
van de functionele inrichting van de organisatie zijn er 
ketens benoemd waarin een klantvraag van A tot Z wordt 
afgehandeld. Binnen de ketens zijn duidelijke afspraken 
gemaakt over werkwijzen en doelstellingen. Daardoor 
kunnen wij klanten nog beter bedienen. In 2010 hebben 
wij vier keer een klanttevredenheidsonderzoek uitge-
voerd. Dit onderzoek sluit aan op deze ketens. Zo kunnen 
wij zowel strategisch als operationeel gerichter op de 
klanttevredenheid sturen. 

In de klanttevredenheidsonderzoeken vindt een vergelij-
king plaats met andere netbeheerders, een zogenaamde 
‘benchmark’. In de komende jaren willen wij de prestaties 
vergelijken met dienstverlenende bedrijven in andere 
branches. Ook buiten de sector wil de netbeheerder een 
voorbeeld zijn op het gebied van dienstverlening naar 
klanten. Het klanttevredenheidsonderzoek wordt perio-
diek uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau.

KLANTENSERViCE

Klachtafhandeling
De klachtenafhandeling kan nog beter. Dat lieten klanten 
weten in het klanttevredenheidsonderzoek. In 2010 
hebben wij het klachtenproces daarom meer integraal 
aangepakt. Er zijn klachtenteams ingericht en afspraken 
gemaakt tussen verschillende afdelingen om de afhande-
ling van klachten te verbeteren. Bijvoorbeeld door een 
verbetering van de registratie en de rapportage van 
klachten. Ons inzicht in de oorzaken van klachten maakt 
het mogelijk om ze weg te nemen en tot vermindering en 
een betere klachtafhandeling te komen. 

Om de klachtenafhandeling nog verder te verbeteren is de 
mening van klanten essentieel. Wij vragen daarom 
standaard feedback van klanten. Zo kunnen wij klachten 
beter ontvangen, afhandelen en uiteindelijk zo veel als 
mogelijk voorkomen. De algemene tevredenheid van 
klanten over de klachtafhandeling is in 2010 toegenomen.  

digitale service
Wij vinden het belangrijk dat klanten ons altijd kunnen 
bereiken en precies weten wat zij kunnen doen in geval 
van een storing of als zij bijvoorbeeld een gaslucht ruiken. 
Een storing kan nooit worden uitgesloten en is vervelend 
en ingrijpend voor onze klanten. Daarom willen wij onze 
klanten goed informeren. Liander is de eerste 
Nederlandse netbeheerder die klanten via sms over 
storingen informeert. Huishoudens en bedrijven kunnen 
sinds ruim een jaar gebruik maken van een sms-service. 
Via de sms-service worden particuliere en zakelijke 
klanten snel, adequaat en gemakkelijk geïnformeerd over 
werkzaamheden of storingen in het net. Liander heeft 
inmiddels ook sms-services geïntroduceerd voor het 
bevestigen van serviceafspraken.

In 2010 maakten meer dan 35.000 klanten (80% consu-
menten en 20% zakelijk) gebruik van de sms-service. 
Meer dan negen van de tien deelnemers beoordelen de 
sms-service met de kwalificatie ‘goed’. Uit onderzoek 
blijkt dat deelnemers meer tevreden zijn over de afhande-
ling van een storing dan klanten die geen gebruik hebben 
gemaakt van de sms-service. 
 

LEVERiNgSBETROUwBAARhEid

Een betrouwbare toegang tot energie, dat wil Alliander 
bieden. Toch zitten klanten soms nog enige tijd zon-
der elektriciteit en gas. De gemiddelde uitvalduur van 
elektriciteit steeg in 2010 bij Liander van 27,4 naar 31,2 
minuten. Dit is grotendeels het gevolg van een hoger 
aantal laagspanningsstoringen en een grote storing in 
Doetinchem in juli 2010. Voor gas daalde de uitvalduur 
van 27 naar 23 seconden. Het netwerk van Liander func-
tioneerde in 2010 gedurende 99,994% van het jaar goed. 

  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 in Bommelerwaard 

 bedraagt voor liander 23,5 minuten; het hiervoor gecorrigeerde 

 totaalgemiddelde voor nederland bedroeg 23,8 minuten.

jaarlijkse uitvalduur elektriciteit
in minuten

2006 2007 2008 2009 2010

29,7

35,6

48,41

24,0
22,0

27,4
31,2

26,5

33,733,1

Onderbrekingsfrequentie elektriciteit1, 2

naar jaar

2010 2009 2008 2007 2006

0,40 0,35 0,37 0,39 0,38

1 Onderbrekingsfrequentie, gedefineerd als saiFi = system average 

 interruption Frequency index.

2 Betreft netbeheer-aansluitingen.
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Verbeterinitiatieven
Liander wil de gemiddelde uitvalduur in 2011 terug-
brengen. In al onze rayons worden dagelijks de storingen 
geanalyseerd. Ook zijn in 2010 nieuwe verbeterideeën 
verzameld. Op basis hiervan zijn de eerste verbeterinitia-
tieven opgestart om de gemiddelde uitvalduur terug te 
dringen. Zo worden storingen door graafschades preven-
tief aangepakt. Graafschades aan kabels en leidingen 
hebben grote impact op het aantal storingsverbruikers-
minuten. Ook gaat Liander zo’n 1900 storingsverklikkers 
plaatsen op strategische punten in het net. 

Ze helpen te bepalen waar de storing precies zit. Tot nu 
toe was dat minder exact aan te geven, waarmee kostbare 
tijd verloren ging. Storingsverklikkers geven een storing 
automatisch door. Daarnaast worden onze interne 
processen verder aangescherpt. Liander streeft ernaar het 
aantal storingsverbruikersminuten in 2011 met circa vijf 
minuten te verlagen ten opzichte van 2010. 

jaarlijkse uitvalduur gas
in seconden

2006 2007 2008 2009 2010

37

19 18 20 21

27

232323

29

  liander       nederlandse gemiddelde
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18%

24%

22%

8%

28%

Graafschade

Defecten aan kabels

Andere type kabel 

verbindingsstuk

Nekaldiet verbindingsstuk

Overig

TOEgANg TOT ENERgiE

Alliander wil (structurele) betalingsachterstanden bij 
klanten voorkomen. Daarom wordt er nauw samenge-
werkt met verschillende schuldhulpverleningsinstanties. 
Blijft een factuur na de vervaldatum onbetaald, dan 
worden klanten eerst herinnerd. Als ook dan de betaling 
uitblijft, volgt een aanmaning. Afsluiting van energie 
volgt pas als de betaling ook daarna uitblijft. Wij zien een 
zorgvuldig incasso- en afsluitbeleid als onderdeel van 
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Energie is 
een primaire levensbehoefte. Heraansluitingen krijgen 
een hoge prioriteit.

Om afsluiting van energie bij hulpbehoevende klanten te 
voorkomen, heeft Liander in 10 regio’s met verschillende 
schuldhulpverleningsinstanties en GGD’s convenanten 
afgesloten over de uitwisseling van gegevens. Als de klant 
een medische verklaring heeft waaruit blijkt dat afslui-
ting zeer ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee kan 
brengen, dan zullen wij de energietoevoer niet afsluiten. 
Samen met de klant en de energieleverancier wordt 
gekeken naar maatregelen om het oplopen van schulden 
te voorkomen.

Sinds 2006 is een ministeriële regeling van kracht rond 
het afsluiten van energie bij kleinverbruikers (consumen-
ten en kleinzakelijke klanten). Hierin staat dat in de 
periode van 1 oktober tot 1 april de energie bij klanten 
uitsluitend mag worden afgesloten op eigen verzoek, als 
schuldbemiddeling wordt geweigerd, als er sprake is van 
fraude óf als de klant geen contract heeft met een energie-
leverancier. Daarnaast geldt een vorstregeling. Hierin is 
afgesproken dat klanten niet worden afgesloten als de 
gemiddelde dagtemperatuur meerdere dagen achtereen 
onder nul graden Celsius ligt. 
Liander gaat nog een stap verder dan de regelgeving. Zo 
wijst Liander gedurende het gehele jaar actief en in een 
vroegtijdig stadium in het incassotraject op de mogelijk-
heden om betalingsproblemen op te lossen via een 
betalingsregeling bij Liander of schuldbemiddeling bij 
externe instanties. Liander laat in voorkomende gevallen 
het vorstbeleid  bij een naderende langdurige vorstperio-
de preventief ingaan. Bovenstaande is de voornaamste 
oorzaak van de daling in het aantal afsluitingen in 2010.

VEiLighEid EN ENERgiEgEBRUiK

Veilig energiegebruik door klanten
Energie en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Voorlichting is een belangrijk aspect. 
Alliander maakt klanten bewust van de veiligheidsaspec-
ten rondom elektriciteit en gas in hun woning of bedrijfs-
pand. Wij adviseren klanten hoe zij hiermee verantwoord 
kunnen omgaan. 

Ook wijzen wij klanten op de website energieveilig.nl. 
Deze website biedt informatie over het thema energie en 
veiligheid. Energieveilig.nl is een gezamenlijk initiatief 
van netbeheerders, waaronder Liander en Endinet, die 
verenigd zijn in Netbeheer Nederland. Naast de website 
zijn in 2010 twee landelijke voorlichtingsacties ontwik-
keld. De eerste actie was specifiek gericht op studenten. 
Het doel was de veiligheid in studentenwoningen te 
verhogen en studenten te wijzen op mogelijke gevaren. 
Rondom de feestdagen kwam Liander met een ludieke 
actie. Hiermee werd de aandacht gevestigd op de veilig-
heid van bijvoorbeeld feestverlichting. 

Ook in 2011 blijft Alliander het thema energie en veilig-
heid op diverse manieren onder de aandacht brengen. Dit 
gebeurt zowel via energieveilig.nl als via eigen acties en 
middelen.   

de Alliander crisisorganisatie
Een crisis is niet te plannen. Voorbereidingen op de 
aanpak gelukkig wel. Alliander beschikt daarom over een 
crisisorganisatie die 24 uur per dag, 7 dagen per week 
inzetbaar is voor alle bedrijfsonderdelen. De organisatie 
heeft een sterke focus op crises rond de onderbreking van 
energielevering. Andere aandachtgebieden zijn het 
mogelijk ontruimen van kantoorpanden en ICT-
storingen. 

Het functioneren in een crisisorganisatie stelt hoge eisen 
aan medewerkers. Daarom worden de leden van de 
crisisorganisatie opgeleid en wordt regelmatig geoefend 
aan de hand van gefingeerde crisissituaties. Daar betrekt 
Alliander uiteraard ook de partijen bij die we bij een echte 
crisis tegenkomen. Bijvoorbeeld gemeenten en 
provincies.

Graafschade

Huisdrukregelaar

Corrosie ('roest') veroudering

Bodemwerking

Overig
45%

14%

4%
6%

31%

Oorzaken uitvalduur gas1

1 Betreft uitvalduur liander.1 Betreft uitvalduur liander.

Oorzaken uitvalduur elektriciteit1
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workshop ‘geen stroom wel spanning’
In 2010 heeft Alliander de workshop ‘Geen stroom wel 
spanning’ gegeven in een aantal regio’s. Doel van deze 
workshop is de regio inzicht te geven in de gevolgen van 
een langdurige of omvangrijke stroomuitval en vervol-
gens samen te kijken hoe de samenwerking hierin geop-
timaliseerd kan worden. Aan deze workshop namen ook 
veel gemeenten deel. De ervaringen met de workshop zijn 
positief.
In 2010 is een landelijk convenant met de veiligheidsre-
gio’s vastgesteld. In het convenant ligt vast hoe we 
handelen tijdens een crisissituatie en hoe de verantwoor-
delijkheden liggen. Dit helpt ons om in geval van crises 
sneller en effectiever ons werk te doen. In 2011 wordt het 
convenant geïmplementeerd.

iNziChT iN ENERgiEVERBRUiK

Energie in Beeld
De Nederlandse overheid wil dat 14% van alle energie in 
2020 duurzaam wordt opgewekt, 20% energie is bespaard 
en de uitstoot van CO2 met minimaal 20% is verminderd. 
De verantwoordelijkheid om deze doelstellingen vorm te 
geven en te behalen ligt bij de lokale overheden. Met 
goede informatie faciliteren wij gemeenten bij het 
behalen van hun klimaat- en energiedoelstellingen. 

Om gemeenten inzicht te geven in het energieverbruik 
hebben de netbeheerders Liander en Enexis een nieuwe 
dienst ontwikkeld: ‘Energie in Beeld’. Energie in Beeld is 
een online webservice, waarbij het gas- en elektriciteits-
verbruik op gemeente- en wijkniveau visueel en gedetail-
leerd in kaart wordt gebracht. Het project is in samenwer-
king met andere netbeheerders ontwikkeld om te werken 
aan een landelijke standaard voor inzicht in het 
energieverbruik. 
Op 10 januari 2011 is Energie in Beeld definitief gelan-
ceerd. Gemeenten kunnen sinds dat moment gebruik 
maken van de online webservice.  

Plugwise
Veel van onze klanten gaan zuinig met energie om. Wij 
helpen hen daarbij. In 2010 is een pilot gestart met het 
energiemanagementsysteem ‘Plugwise’. Via Plugwise 

kunnen klanten per stopcontact zien hoeveel energie het 
aangesloten apparaat verbruikt. Met handige software 
kunnen zij hun verbruik online bijhouden en de aangeslo-
ten apparaten op afstand in- en uitschakelen. Zo zien 
klanten direct waarop zij energie en geld kunnen besparen. 

In 2010 is Plugwise getest, waarbij de vraag centraal 
stond of inzicht in het energieverbruik daadwerkelijk zou 
leiden tot besparing van energie. Dit lijkt, bij juist gebruik, 
besparingen op te leveren. Pilots onderbouwen wij met 
wetenschappelijk onderzoek. Met Plugwise helpen wij 
onze klanten bij een doelmatig verbruik van energie.

SAMENwERKiNg

Eén loket voor aansluitingen
De ondergrondse infrastructuur wordt onder andere 
gebruikt voor elektriciteit, gas, water en telecom. Om het 
proces rond al deze aansluitingen voor de klant te verbe-
teren, hebben netbeheerders (waaronder Liander en 
Endinet) begin 2010 besloten de samenwerking binnen 
de sector te intensiveren. Via een centraal loket (www.
aansluitingen.nl) kunnen klanten al hun aansluitingen 
aanvragen. Samen kunnen wij de klanttevredenheid 
verhogen, de kosten voor alle betrokkenen in de keten 
verlagen en optimaal invulling geven aan onze maat-
schappelijke verantwoordelijkheid. 

Wij geloven dat we samen meer kunnen bereiken dan 
alleen. Bijvoorbeeld door van elkaar te leren en onze 
processen en systemen beter op elkaar af te stemmen. 
Inmiddels zijn binnen de sector de uitgangspunten voor 
een verbeterd aansluitingenproces uitgewerkt. Hierbij is 
een aantal voorstellen gedaan op het gebied van doorloop-
tijden voor het realiseren van verschillende typen aan-
sluitingen. Ook in 2011 zal Alliander in dit samenwer-
kingsinitiatief een leidende rol blijven vervullen.

Energieleveranciers
Klanten hebben nog veel moeite om de taakverdeling tus-
sen netbeheerders en energieleveranciers te begrijpen. Wie 
doet nu wat en is waarvoor verantwoordelijk? Jaarlijks be-
spreken onze relatiemanagers met elke energieleverancier 
hoe contacten met de klanten verlopen. Zo helpen wij het 

Aantal afsluitingen1

2006 2007 2008 2009 2010

8.043 8.223

5.847
5.965

7.226

1 Het aantal afsluitingen van liander (exclusief endinet in verband met 

 acquisitie gedurende 2010) heeft betrekking op het aantal afgesloten 

 panden als gevolg van onder meer einde levering, wanbetaling en 

 fraude.
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proces voor de klant te verbeteren.
Vooral consumenten hebben moeite met de rolverdeling. 
Zij hebben een contract met de energieleverancier. De net-
beheerder is vaak geen zichtbare partij. Uitsluitend bij pro-
blemen met het netwerk of bij een hoog verbruik komen 
klanten in contact met de netbeheerder. Liander legt op die 
momenten contact met de betreffende energieleverancier. 
Ieder heeft zijn eigen rol, maar door een goede samenwer-
king kunnen wij de gezamenlijke klant beter helpen. 

Amsterdam Smart City 
In de stadsregio Amsterdam werken wij sinds 2009 
samen met de Amsterdamse Innovatiemotor (AIM). In het 
project Amsterdam Smart City werken we gezamenlijk 
aan innovaties op het gebied van energiebesparing. 
Steeds meer bedrijven en instellingen haken aan en 
zorgen voor nieuwe mogelijkheden. Amsterdam Smart 
City is sterk gericht op innovaties en vindt plaats in een 
grootstedelijke agglomeratie. De samenwerking pakt voor 
alle partijen succesvol uit. 

Samenwerking Stedendriehoek
In 2010 heeft Liander een intentieverklaring ondertekend 
met de regio Stedendriehoek (zeven gemeenten waaron-
der Apeldoorn, Deventer en Zutphen) en het lokale be-
drijfsleven (VNO/NCW en de Kamer van Koophandel). 
De regio Stedendriehoek wil de eerste Europese energie-
neutrale regio zijn. Daar kunnen wij een rol bij spelen. 
Samen met Stedendriehoek Onderneemt Energieneutraal 
(SOEN) zal Liander projecten realiseren. Ook overheden 
en het bedrijfsleven zijn hierbij betrokken. Kennis stellen 
we beschikbaar en bundelen we. Projecten moeten de re-
giodoelstelling dichterbij brengen en de lokale economie 
versterken. In 2011 zal het projectbureau concreet vorm 
en inhoud krijgen en zullen de eerste projecten worden 
uitgevoerd. 

Centraal Aansluitregister
Regionale netbeheerders werken samen aan een centraal 
aansluitingenregister. Dit maakt overstappen van 
energieleverancier eenvoudiger en stimuleert de vrije 
marktwerking. Op dit moment heeft elke netbeheerder 
een eigen register. De relevante kenmerken van aanslui-
tingen worden in de toekomst landelijk centraal vastge-
legd. In 2010 hebben wij een start gemaakt met het 
overzetten van gegevens naar dit centrale register. 
Liander is de eerste netbeheerder die al in 2011 overgaat. 
Deze migratie omvat de huidige en alle historische 
gegevens van deze aansluitingen.

AANPASSiNg TARiEVEN iN 2011  

In een zogenoemd ‘methodebesluit’ geeft de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (NMa) aan hoe de doelmatigheids- 
en kwaliteitskortingen (de x- en q-factoren) voor elektrici-
teit en gas worden bepaald. Hiermee moeten de netbeheer-
ders in een eerstvolgende reguleringsperiode hun tarieven 
berekenen. Op 26 augustus 2010 heeft de NMa deze 
methodebesluiten bekend gemaakt voor de regulerings-
periode van 2011 tot en met 2013. Als gevolg hiervan 
mogen de inkomsten van de netbeheerders, en daarmee de 
gemiddelde tariefniveaus, in de komende drie jaar stijgen 
met gemiddeld 5 tot 7% per jaar (boven de jaarlijkse 
aanpassing voor inflatie). Het gemiddelde tariefniveau in 
de sector heeft in de afgelopen jaren onder het gemiddelde 
kostenniveau van de sector gelegen. 

VOORUiTBLiK 2011

Verschillende ontwikkelingen in de energiesector raken 
onze klanten. Denk aan de invoering van de slimme 
meter en het verplichte leveranciersmodel. 

Slimme meter
De invoering en uitrol van de slimme meter is één van de 
pijlers onder het nieuwe marktmodel, waarbij klanten 
ook producent van energie kunnen zijn. In 2010 zijn 
stappen gezet om bestaande meters vanaf 2011 op 
grotere schaal te vervangen door slimme meters. Nu het 
wetsvoorstel is geaccordeerd door de Eerste Kamer wil 
Alliander dat uiterlijk in 2020 meer dan 80% van de 
consumenten beschikken over slimme meters. Alliander 
heeft hierbij veel aandacht voor borging van de privacy. 

Leveranciersmodel
Samen met andere betrokken marktpartijen werkt Alliander 
aan de introductie van een nieuw leveranciersmodel. De 
introductie van dit model - naar verwachting in 2013 - vloeit 
voort uit wet- en regelgeving en sectorafspraken.
In het nieuwe leveranciersmodel is het de energieleveran-
cier die de kosten van het regionale transport doorbere-
kent aan de consument. Ook zal de energieleverancier het 
verbruik van de klanten vaststellen. Dit wordt nu gedaan 
door de netbeheerder.
In 2011 bereidt Alliander zich verder voor op het leveran-
ciersmodel. Dit betekent, naast interne wijzigingen in 
processen en systemen, dat wij op elk moment de juiste 
gegevens aan betrokkenen moeten kunnen bieden. Wij 
zullen daarom onze relaties met de leveranciers verstevi-
gen. Ons uitgangspunt is dat de klant positieve gevolgen 
van deze verandering ondervindt.
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Jan van Bakel is gestopt met werken. Maar jarenlang had 
hij een goedlopende melkveehouderij met ruim honderd 
koeien bij Zeewolde. Nu runt zoon Stan de boerderij. Jan 
verhuisde met zijn vrouw naar het dorp. Toch is hij nog 
geregeld op zijn oude bedrijf te vinden. Enerzijds vanwege 
zijn kleindochter van anderhalf. Maar ook door de 
windmolen die sinds 2004 naast de boerderij staat en 
waarvan Jan van Bakel mede-eigenaar is. De 70 meter 
hoge Vestas heeft drie bladen (doorsnee 52 meter) en 
levert op vol vermogen 850 kW aan elektriciteit. Genoeg 
om achthonderd huishoudens van stroom te voorzien. “Ik 
begrijp dat het thema van dit jaarverslag ‘in verbinding’ 
is. Dat past heel goed bij hoe ik over onze windmolen 
denk”, begint Van Bakel het gesprek. “Die is eigendom van 
mij, mijn vrouw en onze drie kinderen. De molen verbindt 
ons dus als gezin. Is ‘ie defect, dan raakt ons dat 
allemaal.”

Kapot
Nadat de windmolen zes jaar lang probleemloos had 
gedraaid, ging het eind juni 2010 fout. In het transforma-
terhuisje op de grond ontplofte een schakelaar. Een 
lastige schade die zelden voorkomt, vertelt Renger Geurts, 
senior netbeheerder bij Alliander. De molen dreigde voor 
langere tijd buiten werking te raken.

Geurts: “Als het probleem in de kabels zit, valt er meestal 
wel een mouw aan te passen. Maar bij de familie Van 
Bakel was de schade ingrijpender. De schakelaar moest 
vervangen worden en zo’n onderdeel hebben we niet op de 
plank liggen.”

Van Bakel: “Op de bewuste dag zagen we ineens een busje 
van Liander bij de molen staan. Toen viel ons pas op dat 
onze molen stilstond terwijl andere molens wel draaiden. 
Dat was schrikken. We hebben als gezin behoorlijk 
geïnvesteerd in de molen. Elke dag dat de windmolen niet 
kan draaien, kost ons dat geld.”

Geurts: “De onzekerheid was voor de familie Van Bakel 
erg vervelend. Tegelijk wilden wij als netbeheerder geen 
valse hoop geven. Normaal gesproken duurt het bestellen 
van de bewuste schakelaar een maand of twee. We 
hebben alles op alles gezet om het probleem eerder op te 
lossen. Mede door goede contacten met de leverancier kon 
deze de schakelaar al binnen een week leveren. Onze 
monteurs zijn toen direct aan de slag gegaan.”

Van Bakel: “Een week geen windstroom betekent een 
financiële tegenvaller. Gelukkig werden we door Alliander 
gecompenseerd. Dat duurde wel iets langer dan verwacht 

interview

“Een molen  
die niet draait  
kost geld”
in nederland hebben vele honderden boeren geïnvesteerd in een windmolen. als die 

molen stilvalt door een technische storing, lijden deze boeren financiële schade. Het 

overkwam de familie van Bakel in 2010. een terugblik op wat er mis ging en hoe de 

gedupeerde familie uiteindelijk toch een tevreden klant werd.
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en ik moest er nog een keer extra achteraan bellen. Er 
bleek sprake van een intern misverstand bij Alliander, 
waarvoor excuses werden aangeboden. Dat was voor mij 
voldoende. Ik heb steeds het gevoel gehad dat deze 
mensen er alles aan deden om ons te helpen.”

Luisteren
De windmolen van de familie Van Bakel levert stroom 
aan het hoofdnet en niet aan het boerenbedrijf. Gelukkig 
maar, want een storing van een week zou funest zijn 
geweest voor de melkveehouderij.

Van Bakel: “De 150 koeien in dit bedrijf worden met een 
melkrobot gemolken. Bij een stroomstoring werkt de 
robot niet, wat meteen tot problemen bij de koeien leidt. 
Daarom hebben we een noodaggregaat voor het geval de 
stroom uitvalt. Maar een storing in het net blijft altijd 
spannend.”

Geurts: “Natuurlijk weten wij hoe belangrijk leveringsze-
kerheid voor klanten is. Maar als ik hier door de koeien-

stal loop, dan wordt me extra duidelijk hoe afhankelijk 
een boerenbedrijf van stroom is.”

In 2010 zaten klanten van Alliander ruim 30 minuten 
zonder elektriciteit. Dit moet omlaag en Alliander werkt 
daar hard aan. We nemen technische maatregelen en 
geven betere instructies. En uiteraard leven we ons goed 
in de klant in. Dat begint met luisteren naar hun wensen 
en naar hun kritiek. 

Volgens Renger Geurts gebeurde dat luisteren vroeger 
ook. “Maar het verschil tussen toen en nu is dat klanten 
veel hogere eisen zijn gaan stellen. Ik herinner me een 
stroomstoring uit het verleden. Na drie dagen belde een 
klant op met de vraag wanneer we de storing gingen 
verhelpen. Maar dat was allang gebeurd! Alleen was bij 
die klant een stop gesprongen waardoor de stroom het 
nog niet deed. Pas na drie dagen had hij durven bellen. 
Zo’n situatie zou vandaag de dag ondenkbaar zijn. 
Klanten willen dat er altijd stroom is. Alliander inves-
teert daarom op verschillende fronten in het net. Zo gaat 

Foto: links Jan van Bakel, rechts Renger Geurts
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het vaak mis bij graafwerkzaamheden. Dus maken we 
harde afspraken met aannemers en zetten we technologie 
in om kabels makkelijker op te sporen. Verder rusten we 
verdeelstations uit met gsm’s. Hierdoor weten we veel 
sneller waar de storing zit en kunnen we die eerder 
oplossen. In 2010 is ook de klachtenafhandeling verbe-
terd. En we zijn bezig ons netwerk uit te breiden met 
extra kabels. De kans op storingen wordt dan kleiner, 
omdat een storing in een kabel kan worden opgevangen 
door een andere kabel. Dit is een verbetering waarvan 
klanten op meer lange termijn de voordelen van gaan 
merken.”

Altijd wind?
De windmolen van de familie van Bakel draait weer. 
Tenminste, als het waait. En dat is zelfs in het winderige 
Flevoland niet altijd het geval.

Van Bakel: “Onze boerderij heet Floret Ubique, Latijn 
voor ‘Floreert Overal’. De windmolen hebben we Ventus 
Ubique genoemd, wat ‘Altijd Wind’ betekent. Dat is wat 

te optimistisch. Het waait minder dan ons bij aanschaf 
van de windmolen is voorgehouden, vorig jaar zelfs 15 tot 
20 procent minder. In zo’n jaar verdienen we weinig aan 
de molen. Toch sta ik nog helemaal achter windenergie. 
Het is schoon en duurzaam. Lelijk vind ik die molens ook 
niet. Of ik tandenknarsend voor het raam sta als het niet 
waait en we dus niets verdienen aan de molen? Nee hoor. 
Ook andere molens staan dan stil. En gedeelde smart is 
halve smart.”

“Klanten willen dat er  
altijd stroom is”
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de netwerken van liander en endinet 

vormen letterlijk en figuurlijk de verbin-

ding met onze klanten. Wij willen voor-

zien in een betrouwbare, betaalbare, 

veilige en duurzame energievoorziening. 

nu en in de toekomst. 

Energievoorziening en netwerken
De taken van de netbeheerders vloeien voort uit de 
Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en hebben een 
gereguleerd karakter. Tot de taken behoren het: 

Onderhoud, de aanleg, het vernieuwen en beheren van  -
elektriciteits- en gasnetten inclusief aansluitingen;
Transporteren van elektriciteit en gas over die netten;  -
Waarborgen van de veiligheid en de betrouwbaarheid  -
van die netten; 
Faciliteren van de geliberaliseerde energiemarkt. -

In de uitvoering van deze taken werken wij voortdurend 
aan de kwaliteit, capaciteit, veiligheid en vernieuwing van 
onze netwerken. Om de huidige en toekomstige energie-
voorziening te faciliteren, hebben wij in 2010 doelstellin-
gen geformuleerd op het gebied van onder meer het: 

Reduceren van storingen; -
Verwijderen of vervangen van materialen die niet aan  -
huidige eisen blijven voldoen;
Verbeteren van ons kwaliteitssysteem; -
Verhogen van de kwaliteit van onze  -
bedrijfsmiddelenregistratie;
Verder innoveren en digitaliseren van onze netten. -

KwALiTEiT VAN dE NETwERKEN

In de kwaliteits- en capaciteitsdocumenten (KCD’s van 
elektriciteit en gas) geven wij elke twee jaar inzage in de 
kwaliteit, capaciteit en veiligheid van de netten. De 
actuele KCD’s zijn in november 2009 opgeleverd. In de 
KCD’s leggen wij verantwoording af richting onze 
toezichthouders en beschrijven wij onder meer de 
voornaamste risico’s, geplande investeringen en onder-
houd in onze netten voor de komende jaren. De KCD’s zijn 
openbaar en worden getoetst door de toezicht houders. 

De KCD’s laten zien dat de kwaliteit van onze netwerken 
goed is en dat de betrouwbaarheid van onze netwerken tot 
de beste in de wereld behoort. Dit komt onder meer door 
het ontwerp van onze infrastructuur.  

Brosse gasleidingen
Grijs gietijzer is één van de materialen die wij gefaseerd 
willen vervangen. Het is, in sommige gevallen, na vele 
jaren een bros materiaal gebleken dat slecht buigbaar is. 
Samen met onze toezichthouder het Staatstoezicht op de 
Mijnen (SodM) is een plan opgesteld voor het stapsgewijs 
vervangen van onze brosse gietijzeren gasleidingen. Op 
hoofdlijnen is een plan voor het hele voorzieningsgebied 
uitgewerkt voor de komende dertig jaar. In een gedetail-
leerd plan is de planning voor de komende vijf jaar 
vastgesteld. In 2010 is 154 kilometer brosse gasleidingen 
vervangen.  

‘innovatieve kousmethode’
Met de kousmethode kunnen wij oude gasleidingen op 
een verantwoorde wijze vervangen. De binnenkant van de 
gasleiding wordt voorzien van een stevige, geweven ‘kous’ 
die gasdicht is. Zo kunnen we de oude leiding hergebrui-
ken en hoeft de straat niet open. De kousmethode wordt 
vooral ingezet op locaties waar graven lastig is en in 
situaties waar veel ondergrondse schade kan ontstaan. In 
2010 zijn de eerste projecten gestart.

KwALiTEiT VAN PROCESSEN  
EN SySTEMEN
Netbeheerders, toezichthouders en certificerende instan-
ties hebben vanuit een gezamenlijke wens besloten om de 
aspecten veiligheid, kwaliteit en capaciteit uit te werken 
in een Nederlands Technische Afspraak 

netwerk

Milieuprestaties bedrijfsvoering

Eenheid 2010 2009
Brosse gasleidingen vervangen1 km 154 108

1 de definitie brosse gasleiding, zoals gehanteerd door sodM, omvat 

 grijs gietijzer en asbest cement. in 2010 is de definitie gewijzigd t.o.v. 

 2009. de totale omvang “brosse leiding” in het liander verzorging-

 gebied bedraagt ultimo 2010 2.742km. voor vergelijkingsdoeleinden 

 is het cijfer 2009 (102km) aangepast.
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Assetmanagement (NTA8120). De norm kan als instru-
ment voor zelfregulering worden toegepast. De norm 
richt zich onder meer op het waarborgen van de veiligheid 
van personeel en het publiek (maatschappij), bescher-
ming van de industriële en bebouwde omgeving en de 
natuur, transport- en distributiezekerheid van elektrici-
teit en gas, beschikbaarheid, capaciteit en betrouwbaar-
heid van elektriciteits- en gasnetten en het gedurende de 
gehele levenscyclus doelmatig en optimaal beheren van 
de netten. In 2010 heeft Liander de voorbereidingen voor 
certificering afgerond en begin 2011 start het 
certificeringstraject. 

Om het bestaande en nieuwe net kwalitatief hoogwaardig 
te beheren, registeren wij een grote hoeveelheid data. 
Voor Alliander neemt het belang en de invloed van 
databeheer in de komende jaren aanzienlijk toe. 
Informatiemanagement, data en datakwaliteit zijn 
sleutelfactoren in de kwaliteit van onze procesvoering.

CAPACiTEiT VAN dE NETwERKEN

Het gedrag en energiegebruik van onze klanten leiden tot 
veranderingen in de capaciteitsvraag. Zo kan de energie-
vraag in de zomermaanden toenemen als er meer airco’s 
worden gebruikt. Alliander verzamelt informatie over de 
ontwikkelingen in de regio’s waarin wij werken. Dit 
voegen we samen met politieke, economische, sociale en 
technologische trends. Als uitkomst heeft Alliander 
verschillende toekomstscenario’s geschetst die rekening 
houden met opwekking van elektriciteit en gas (decentraal 
of centraal) en belasting (afname of toename van vraag).

Op basis van de toekomstscenario’s hebben wij in 2010 de 
strategie en visie met betrekking tot onze netten geactua-
liseerd. Dit hebben wij eind 2010 doorvertaald in thema’s 
en doelstellingen voor de komende jaren. Eén van de 
thema’s geeft uitvoering aan ons besluit om een integrale 
telecominfrastructuur als een ’derde net’ te realiseren. Dit 
betekent dat wij telecom, naast de elektriciteits- en 
gasnetten, integraal benaderen en beheren. Dit doen wij 
omdat telecommunicatie een steeds grotere rol speelt in 
onze bedrijfsprocessen.

VEiLighEid VAN dE NETwERKEN

In 2010 zijn circa 200 netgerelateerde incidenten geregi-
streerd. De voornaamste incidenten hadden betrekking 
op lekkages in kabels, ontploffingsgevaar van stroom-
transformatoren, wateroverlast, vervangingen van oude 
kabels, slecht toegankelijke stations en meldingen van 
verzakkingen. Deze incidenten zijn geregistreerd en 
opgelost.

Lantaarnpalen
De Energiekamer heeft aan Liander in 2010 een bindende 
aanwijzing opgelegd. Volgens de Energiekamer wordt op 
een aantal plaatsen in Amsterdam de netspanning 
volgens de huidige inzichten niet snel genoeg afgescha-
keld als er kortsluiting ontstaat. Daarnaast is een kleine 
kans dat lantaarnpalen onder spanning komen te staan. 
Liander zal de spanning van circa 100.000 lichtmasten in 
Amsterdam meten en, indien nodig, aanpassingen 
verrichten om de veiligheid te verbeteren. In 2010 zijn de 
activiteiten opgestart. De werkzaamheden nemen een 
aantal jaren in beslag. 

SAMENwERKiNg

Ontwikkelingen in de markt en bij onze klanten blijven 
wij maximaal faciliteren. Wij zoeken hierbij de samen-
werking met verschillende belanghebbenden.
Een voorbeeld is de Noord/Zuidlijn; de nieuwe metrolijn 
in Amsterdam. Het ondergrondse tracé wordt geboord 
door twee boormachines. Liander realiseerde de elektri-
sche aansluiting van deze tunnelboormachines. De 
aansluitingen bij het Centraal Station en station Zuid zijn 
zware aansluitingen en daarom maatwerk. Om het 

Sancties - regulering

naar categorie
Eenheid 2010 2009

Financiële sancties aantal 2 -

Omvang financiële sancties € duizend 40 -

Overige sancties1 aantal 1 -

1 sancties door de toezichthouder waaronder bindende aanwijzing en 

 last onder dwangsom.
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project goed uit te voeren, werken wij samen met stadsde-
len, gemeentelijke diensten, politie, brandweer, telecom-
aanbieders en aannemers. 

Met gemeenten en projectontwikkelaars werken wij 
onder meer intensief samen bij de uitbreiding en onder-
houd van onze netten. Samen stemmen we de planologi-
sche ontwikkelingen af om te zorgen dat het netwerk 
blijft voldoen aan de toekomstige vraag. Binnen 
Netbeheer Nederland werken wij samen met collega 
netbeheerders, bijvoorbeeld voor de NTA8120 certifice-
ring en op het gebied van gezamenlijke inkoop van 
materialen. Voor innovaties werken wij met verschillende 
kennisinstituten en universiteiten. We doen hierbij ook 
diverse onderzoeken samen.  

VOORUiTBLiK 2011

In 2011 werken wij onverminderd verder aan het verbete-
ren van de kwaliteit, capaciteit en veiligheid van onze 
netten, processen en systemen. Wij streven ernaar 
NTA8120 gecertificeerd te worden. Omdat wij telecom als 
derde net beschouwen, werken wij hard aan het verder 
opbouwen van benodigde competenties. Realisatie van 
het dataverbeterplan en het verder reduceren van de 
storingen blijven hoog op de agenda staan.

Ons net wordt steeds meer tweerichtingsverkeer. Liander 
en Endinet transporteren gas en elektriciteit, en klanten 
leveren ook terug. Bijvoorbeeld via zonnepanelen. De 
energiestromen zullen zich in de toekomst als eb en vloed 
door de netten bewegen; huis in, huis uit. Onder andere 
op het gebied van verdere digitalisering van het net, het 
invoeren van 20kV als standaard voor het middenspan-
ningsnet en het plaatsen van extra middenspanningsvel-
den voor snellere aansluitingen voor grote klanten 
hebben wij uitdagende doelstellingen.

digitalisering van het net 
Liander heeft een innovatieve oplossing voor het elektrici-
teitsnet. De knooppunten in het elektriciteitsnet - de 
verdeelstations - worden geheel gedigitaliseerd met behulp 
van sensoren. De innovatie is in opdracht van Liander 
ontwikkeld door Locamation en Liandon. Het is de eerste 
belangrijke investering in intelligente middenspannings-
netten in Nederland. Met de innovatie loopt Liander 
internationaal voorop. Grotere storingen kunnen sneller 
worden gelokaliseerd en opgelost. Als het systeem - de 
SASensor - geïnstalleerd is, gaan stroomstoringen gemid-
deld 30 procent korter duren. Het systeem rekent binnen 
één minuut uit waar de oorzaak van de storing precies zit. 
Hierdoor kan de monteur vrijwel onmiddellijk beginnen 
met het herstel van de elektriciteitsvoorziening. Begin 
2011 start Liander met de installatie van de SASensor op 
belangrijke knooppunten in het elektriciteitsnetwerk. De 
digitalisering van de verdeelstations in het gehele net zal 

zeven jaar in beslag nemen. Het is de eerste stap op weg 
naar een verdere digitalisering van het net. 

invoeren 20kV
Eén van de strategische keuzes is dat Liander 20kV als dé 
standaard voor middenspanning hanteert bij vervanging 
en uitbreiding van het hoogspannings- en middenspan-
ningsnet. Wij sluiten hiermee aan op de internationale 
standaard. Daarnaast biedt 20kV diverse voordelen, 
waaronder flexibiliteit en snelheid. Liander zal 20kV 
versneld invoeren op plaatsen waar een toename in de 
belasting van het net wordt verwacht. In 2010 zijn in 
Noord-Holland al drie projecten gerealiseerd, namelijk in 
Heerhugowaard-Noord, Alkmaar-Noord en Alkmaar-
Boekelermeer. In 2011 gaan we verder met de voorberei-
ding en realisatie van het vervangen en uitbreiden van 
ons netwerk met 20 kV-kabels. De komende jaren stellen 
wij nieuwe 150/20 kV transformatoren op om deze netten 
te kunnen voeden. De 20 kV-netten worden voorzien van 
circa 120 intelligente distributieruimtes, waartoe wij de 
eerste stappen in 2011 zetten.

Extra middenspanningsvelden
Voor nieuwe klantaansluitingen plaatsen wij de komende 
jaren extra middenspanningsvelden. Deze reservevelden 
zijn standaard voorzien in de intelligente distributie-
ruimtes. Bestaande middenspanningsruimtes maken wij 
op afstand bedienbaar en wij onderzoeken of het zinvol is 
om alvast een deel van alle ruimtes op afstand waarneem-
baar te maken. Zo kunnen wij flexibel inspelen op 
ontwikkelingen en de storingsduur per onderbreking 
verder reduceren.

inspelen op onvoorspelbaarheid
De ontwikkelingen in de laagspanningsnetten zijn nog 
onvoorspelbaar. Hoe wordt de belasting beïnvloed door 
het opladen van elektrische auto’s, elektrische warmte-
pompen, airconditioning of elektrisch koken? Welke 
invloed heeft opwekking van energie via zonnecellen, 
brandstofcellen en HRe-ketels? Wij monitoren de ontwik-
kelingen nauwkeurig. De slimme meter geeft ons hierbij 
belangrijke inzichten.  

Ontwikkeling gas
De ontwikkelingen rond het gebruik van aardgas en 
alternatieven daarvoor zijn enigszins ongewis. Wij zien 
tegengestelde technologische ontwikkelingen. Enerzijds 
zien wij ruimteverwarming via bijvoorbeeld elektrische 
warmtepompen en aardwarmte. Anderzijds is er ruimte-
verwarming via mini- of microwarmtekrachtkoppelin-
gen. Ook is er vervoer op aardgas. Dergelijke ontwikkelin-
gen, waarschijnlijk regionaal verschillend, volgen wij ook 
in 2011 aandachtig. Met betrekking tot alternatieve 
gassen, vooral biogas (zowel ruw als opgewerkt) en 
synthetisch (bio)gas, stelt Alliander zich waar mogelijk 
stimulerend en proactief op.  
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“Wat doet Dennis het ineens goed, zeg.” 
“Ja. Dat kun je wel zeggen. Hij is echt gegroeid.” 
Namen van de leerlingen gaan over de tafel in het klaslo-
kaal bij het ROC in Leiden. De Kruif en Ruymgaart 
kennen elkaar. Ze vervullen ieder hun rol in het klaarsto-
men van nieuwe monteurs: Ruymgaart als docent data/
elektra, De Kruif als hoofd uitvoering bij een aannemer 
die leidingen aanlegt en onderhoudt. De twee hebben de 
arbeidsmarkt de laatste tien jaar ingrijpend zien 
veranderen. 

De Kruif: “Rond 2000 liepen onze opdrachten ineens sterk 
terug. Wij hadden te weinig werk en stopten met oplei-
den, net als andere aannemers. Veel monteurs vertrokken 
destijds naar de huizenbouw. Toen het bij ons weer 
aantrok, hadden we veel te weinig mensen.”

Ruymgaart: “Daar zijn nog wat andere problemen bij 
gekomen, zoals vergrijzing van het huidige personeelsbe-
stand. Maar ook de sterk veranderende interesse van 
jongeren. Door de opkomst van ICT en internet is de 
populariteit van het handwerk buiten duidelijk afgeno-
men. Verder denk ik dat de overgang naar Competentie 
Gericht Onderwijs een tijdelijke dip heeft veroorzaakt. 

Daardoor liep het aantal afgestudeerden korte tijd wat 
extra terug.”

De Kruif: “We hebben een behoorlijke periode last gehad 
van die krapte. We hadden gewoon onvoldoende mensen 
om al het werk te kunnen aannemen. Recent gaat het 
gelukkig weer beter.”

Ruymgaart: “Het probleem van krapte is nog niet voorbij. 
Vooral het aanbod van monteurs niveau 2, dat Van 
Voskuilen nodig heeft, is de laatste tijd aangetrokken. Dat 
geldt wat minder voor eerste monteurs, niveau 3, het 
functieprofiel waar bijvoorbeeld Alliander veel behoefte 
aan heeft. Een cruciale categorie, ook, zeker voor de 
toekomst. Want deze medewerkers sturen andere 
mensen aan en mogen zelfstandig werken.”

Bedrijfsauto en laptop
Tegen het probleem van krapte zijn de laatste jaren de 
nodige maatregelen getroffen. Zo hebben onderwijs en de 
bedrijven zich ingespannen om het monteursvak interes-
santer te maken voor jongeren en zij-instromers. 
Opleidingen sluiten tegenwoordig nauwer aan op de 
praktijk. En dankzij het zogeheten Competentie Gericht 

interview

“We werken samen 
aan het opleiden 
van mensen”
anton ruymgaart van rOC leiden leidt beginnende monteurs op. en geertjan de 

Kruif van aannemer van voskuilen Woudenberg begeleidt ze tijdens het werk. de 

twee weten waarover ze het hebben; ze deden dit werk vroeger zelf. Beide mannen 

spannen zich nu in om het vak aantrekkelijk te maken in tijden van krapte.
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Onderwijs wordt gewerkt met lesstof gericht op het 
bedrijf waar de leerling gaat werken.
Ruymgaart: “Bij dit nieuwe type onderwijs werken we 
met concrete thema’s, zoals openbare verlichting. Voor de 
vmbo-doelgroep is het daardoor veel inzichtelijker wat ze 
gaan doen.  Ze weten beter waar ze voor kunnen kiezen. 
Nu is het nog belangrijk om opleidingen op elkaar af te 
stemmen. Het zou mooi zijn als je met één diploma bij elk 
bedrijf aan de slag kan. Netbeheerders zijn op dat punt 
goed bezig. Ze maken daarover afspraken, zodat mon-
teurs straks overal in het land kunnen werken. Je moet 
beseffen: de kern van wat je biedt, is zekerheid. Het 
zekere toekomstperspectief geeft vaak de doorslag bij de 
keuze voor een bepaalde opleiding. Wat jongeren erg 
aanspreekt in het werken voor bedrijven als Alliander en 
Joulz is dat ze meteen betaald krijgen. Ze verdienen al 
tijdens de opleiding, de Beroeps Begeleidende Leerweg, 
waarbij ze tegelijk werken en leren. Als ze het goed doen, 
hebben ze een baan en krijgen ze bij Alliander een 
bedrijfsauto en een laptop. Dat trekt.”

De Kruif: “Bij ons geldt dat in minder mate. Dat komt 
omdat het niveau lager is en daarmee het loon en de 
secundaire voorwaarden minder zijn. Maar ook voor ons 
is het belangrijk om mensen enthousiast te maken voor 
het vak. Anders dan in het verleden, promoten wij het 
werk met enige regelmaat, bijvoorbeeld op open dagen.”

Ruymgaart: “Ook wij proberen daar, samen met werkge-
vers, tastbaar te maken welke interessante wereld er 
achter elektriciteit en gas zit. Vooral voor netbeheerders 
is het belangrijk dat zij een gezicht krijgen. De naamsbe-
kendheid is nog klein. En de nieuwe benaming van de 
ROC-opleiding data/elektra, vind ik ook ongelukkig. Dat 
wordt toch meer geassocieerd met ICT en niet zozeer met 
stroom of gas.” 

De Kruif: “We laten tijdens die open dagen met allerlei 
materialen zien, wat het vak concreet inhoudt. Verder 
probeer ik mensen enthousiast te vertellen over het 
buitenwerk.” 

Foto: links Anton Ruymgaart, rechts Geertjan de Kruif
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“Samenwerking tussen  
scholen en werkgevers is 
geïntensiveerd”

Samenwerken
Bij het verhogen van de aantrekkelijkheid van het vak is 
samenwerken cruciaal. Dat gebeurt dus al, in de vorm 
van afspraken over het op elkaar afstemmen van oplei-
dingen. Verder heeft de branche een campagne opgezet: 
Watt?, alles over werken in de energie. 

De Kruif: “Wat ik ook een goede zaak vind, is de hechte 
band tussen ons en Alliander. We werken samen aan het 
opleiden van mensen. Onze mensen moeten weten wat er 
bij hen gebeurt en andersom. Bovendien kan het nuttig 
zijn om met Alliander mensen uit te wisselen. Ons werk 
is toch anders: de leerlingen kunnen bij ons spannings-
loos werken, bij Alliander staat alles onder spanning. Dat 
vergt een ander type medewerker. Je moet met veilig-
heidsregels om kunnen gaan.”

Ruymgaart: “Ook de samenwerking tussen de scholen en 
de werkgevers is geïntensiveerd. De nieuwe manier van 
opleiden eist meer contact onderling, maar ook een 
intensievere begeleiding door de werkgevers. Bij 

Alliander is dat laatste een punt van aandacht. Nu het 
aanbod is aangetrokken, lukt het hen nog niet goed om 
voldoende mensen vrij te maken.”
Naast meer begeleiding bij werkgevers is een ander 
verbeterpuntje volgens de twee: het lesmateriaal. Dat is 
verouderd en bevat onvoldoende moderne praktijkop-
drachten. De Kruif: “Ik zou willen dat leerlingen meer 
leren over het gebruik van een pda bij het werk en over 
zoiets als slimme meters.” Ruymgaart: “Hier zou een 
gezamenlijke inspanning van werkgevers en scholen nog 
een mooie bijdrage kunnen leveren.”
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alliander investeert in medewerkers. 

gemotiveerde medewerkers bepalen de 

kwaliteit en het succes van alliander. Zij 

doen hun best voor onze klanten en stra-

len uit dat ze plezier hebben in hun werk. 

Samen werken aan ons personeelsbeleid 
We streven ernaar dat onze medewerkers zich verbonden 
voelen met hun vak, met Alliander en de stakeholders. En 
nog belangrijker is dat zij mogelijkheden zien en krijgen 
om zich te ontwikkelen. 

Thema’s als modern werkgeverschap, Het Nieuwe 
Werken, arbeidsmarktbenadering, veiligheid en vitaliteit, 
diversiteit en samenwerking met opleidingsinstituten 
stonden centraal in 2010. Bij deze thema’s hebben we 
steeds verbinding gezocht met onze medewerkers en met 
externe partijen. 

Alliander staat voor grote uitdagingen op het gebied van 
het personeelsbeleid. We willen onze medewerkers 
stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. En we willen 
nieuw talent ontdekken en enthousiast maken voor ons 
vak. In 2010 mochten wij 466 nieuwe collega’s verwelko-
men bij Alliander. Ook ontvingen wij circa 300 medewer-
kers van Endinet door de overname van dit bedrijf.

Het aantal ingehuurde medewerkers binnen Alliander is 
in 2010 afgenomen. Hoewel externe medewerkers onze 
flexibiliteit verbeteren en kennis toevoegen, kan de 
afhankelijkheid van externen op bedrijfskritische func-
ties een risico vormen. Daarom heeft Alliander besloten 

dat op bedrijfskritische functies zoveel mogelijk vaste 
medewerkers worden ingezet. In januari 2010 startte 
Alliander met ruim 1100 ingehuurde medewerkers. In 
december 2010 huurden we circa 800 externen in. Deze 
daling voldeed aan onze doelstelling om het aantal 
externen te reduceren.

In 2010 hebben wij een aantal initiatieven geïmplemen-
teerd. Voorbeelden hiervan zijn de invoering van het 
Persoonlijk Budget Arbeidsvoorwaarden, het werkgele-
genheidsinitiatief in de energiebranche en de arbeids-
marktcampagne ‘Nederland wordt groenland’. Deze 
initiatieven dragen bij aan onze ambitie, Alliander als 
topwerkgever!

MEdEwERKERSONdERzOEK

Alliander gelooft dat betrokken medewerkers leiden tot 
tevreden klanten. Onze medewerkers en leidinggevenden 
werken daarom zoveel mogelijk ketengericht samen. 
Iedereen draagt zijn steentje bij om processen rond de 
klant efficiënter en effectiever te maken. 

Vier keer per jaar meten wij de tevredenheid van mede-
werkers ten aanzien van verschillende onderwerpen. 
Bijvoorbeeld medewerkersbetrokkenheid, medewerkers-
tevredenheid, ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, 
arbeidsvoorwaarden, veiligheid en arbeidsomstandighe-
den, samenwerking, vertrouwen en integriteit. Iedere 
medewerker wordt eenmaal per jaar gevraagd het mede-
werkersonderzoek in te vullen.

medewerkers
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Het medewerkersonderzoek is onafhankelijk en wordt ver-
richt door een extern consultancybedrijf. Onze resultaten 
worden getoetst aan de benchmark voor grote onderne-
mingen. Ons doel voor 2010 was een score van 8,0 in het 
medewerkersonderzoek. Het resultaat was 8,1 (2009: 8,2).

MOdERN wERKgEVERSChAP

Modern Werkgeverschap is één van onze strategische 
thema’s. Alliander wil een aantrekkelijke werkgever zijn. 
Kennisdeling en individualisering zijn hiervan 
bouwstenen.  

het Nieuwe werken bij Alliander  
Alliander gelooft in Het Nieuwe Werken. De maatschap-
pij verandert en wij veranderen mee. Het Nieuwe Werken 
betekent dat we ons werk anders gaan indelen en dat 
medewerkers en leidinggevenden meer werkafspraken 
zullen maken. En Het Nieuwe Werken verandert ook de 
interactie tussen medewerker en leidinggevende. Het 
Nieuwe Werken is meer gericht op vertrouwen en sturen 
op resultaten. Daarnaast zijn aanpassingen van gebou-
wen en faciliteiten nodig om Het Nieuwe Werken bij 
Alliander op een goede manier mogelijk te maken. Denk 
aan flexibele of mobiele werkplekken, vergader- en 
ontmoetingsruimtes, communicatiemogelijkheden, ICT 
en ondersteuning.
Alliander wil een prettige en inspirerende werkomgeving 
creëren. Een omgeving die werken, elkaar ontmoeten en 
samenwerken stimuleert. Daarom zijn wij in 2010 een 
onderzoek gestart naar Het Nieuwe Werken. In dit 
onderzoek werd medewerkers gevraagd naar hun huidige 
werkplek, hun manier van werken en hun activiteiten. 
Hieruit bleek dat veel medewerkers vaker kennis willen 
delen met collega’s, flexibel gebruik willen maken van 
verschillende werkplekken en willen werken in een 
inspirerende en creatieve werkomgeving. 
In 2011 werkt Alliander verder aan de visie op Het 
Nieuwe Werken en de manier om dit te concretiseren. 
Daarom starten we een programma in 2011 om hier met 
onze medewerkers vorm en inhoud aan te geven. 

Modern Beloningsbeleid voor maximale keuzevrijheid
Bij een modern bedrijf passen flexibele arbeidsvoorwaar-
den. Bij Alliander stellen medewerkers vanaf 2010 voor 
een groot deel zelf secundaire arbeidsvoorwaarden samen 
die passen bij hun wensen en levensfase. Elk jaar wordt 
aan medewerkers met een arbeidscontract voor bepaalde 
of onbepaalde tijd een persoonlijk budget toegekend. Het 
budget is samengesteld uit een percentage van het salaris 
en verlof en maakt de waarde van arbeidsvoorwaarden 
transparant. Medewerkers kunnen vrij over hun 
Persoonlijk Budget beschikken. Ze kopen bijvoorbeeld 
extra verlofuren of laten deze juist uitbetalen.  

Opleiding, ontwikkeling en competenties 
Alliander is een kennisorganisatie. Daarom investeren 
wij in persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. In 
januari 2010 opende Alliander een nieuw centrum voor 
Technische Opleidingen in Haarlem. Hier worden nieuwe 
collega’s technisch opgeleid door docenten die in de 
praktijk werken met gas en elektriciteit. 

Alliander College is ons centrum voor leren en ontwikke-
len. Het College ontwikkelt en organiseert leergangen, 
trainingen en workshops voor alle medewerkers van 
Alliander. Het College biedt een groot aantal opleidingen 
en trainingen aan op het gebied van vakgerichte compe-
tenties en gedragscompetenties. Dit sluit aan op de 
ontwikkelbehoeften van onze medewerkers.

Enkele voorbeelden van opleidingen die in 2010 verzorgd 
zijn:

A. Veiligheidsopleidingen
Medewerkers moeten veilig en bevoegd kunnen werken 
met laag-, midden- en hoogspanning. In 2010 volgden 
meer dan 2000 medewerkers met succes een 
veiligheidsopleiding.

B. Leiderschapsontwikkeling
Leiderschapsontwikkeling wordt binnen Alliander 
gefaciliteerd door een transitieteam. Dit team helpt 
leidinggevenden om zich verder te ontwikkelen in de 
Alliander leiderschapscompetenties. De ondersteuning 
vindt onder meer plaats door het organiseren van leider-
schapsdagen, teamleidersdagen en afdelingsontwikke-
ling. Daarnaast ontwikkelen nieuwe leidinggevenden 
zich op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en een 
(brede) oriëntatie op Alliander in het Senior Management 
Programma, Teamleider Professioneel Programma en het 
Starting Manager Programma.

C. workshops PRO in dialoog 
Alle leidinggevenden werden ondersteund bij de nieuwe 
Persoonlijke Resultaat- en Ontwikkelcyclus (PRO) die per 
1 januari 2011 van start ging. 

d. MVO workshops
Diverse teams gingen aan de slag om Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen in te bedden in hun dagelijkse 
werk.
 

Aantal veiligheidsopleidingen1

naar categorie
2010 2009

eigen medewerker 2.051 1.550

Contractanten binnen aannemerij 1.114 751

Overige derden 236 60

1 Betreft aantal veiligheidsopleidingen waarbij het examen succesvol is 

 afgelegd.
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wERKgELEgENhEid EN  
ARBEidSMARKT 
Ontwikkelingen
Alliander had in 2010 612 vacatures. In 2010 konden we 
466 functies vervullen. Omdat het oriëntatiegedrag van 
werkzoekenden vooral online plaatsvindt, legt Alliander 
steeds meer focus op online werving. 

Professionals zijn in toenemende mate geïnteresseerd in 
duurzaamheid. Er is steeds meer voorkeur voor werken in 
de energiebranche. Dit biedt kansen voor Alliander. 

Aandachtspunten in de arbeidsontwikkeling en uitdagin-
gen voor Alliander zijn:

Er is meer aanbod van werk dan vraag in techniek en  -
ICT. We verwachten dat deze situatie verslechtert door 
de uitstroom van oudere medewerkers;
Vakmanschap wordt schaars; -
Een groot deel van onze doelgroepen heeft nog onvol- -
doende beeld bij Alliander als werkgever.

Leeftijdsopbouw medewerkers

2010 2009

< 25 jaar 3% 3%

25 - 35 jaar 21% 20%

35 - 45 jaar 21% 22%

45 - 55 jaar 31% 32%

> 55 jaar 24% 23%

Onderverdeling aantal eigen medewerkers

2010 2009

woonadres medewerkers naar provincie

gelderland 51% 54%

noord-Holland 29% 31%

Friesland 5% 5%

Zuid-Holland 5% 5%

noord-Brabant1 5% 0%

Flevoland 2% 2%

Overige provincies in nederland 1% 1%

duitsland 2% 2%

1 Mutatie t.o.v. 2009 wordt veroorzaakt door overname endinet-groep.

Medewerkers naar dienstverband

2010 2009

Aantal eigen medewerkers en inhuur (in aantallen)

Medewerkers met contract voor onbepaalde tijd 5.124 4.444

Medewerkers met contract voor bepaalde tijd 404 375

Totaal aantal eigen medewerkers 5.528 4.819

inhuur 793 1.137

Totaal aantal eigen medewerkers en inhuur 6.321 5.956

Percentage fulltime / partime

Medewerkers met fulltime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract 85% 83%

Medewerkers met parttime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract 15% 17%

Aantal eigen medewerkers en inhuur (in fte)

Totaal aantal eigen medewerkers 5.316 4.633

inhuur 728 1.083

Totaal aantal eigen medewerkers en inhuur 6.044 5.716
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Topwerkgever 
Alliander wil een topwerkgever zijn. Dit helpt ons gekwa-
lificeerd talent te werven. Jaarlijks voert het carrièreplat-
form Intermediair een onafhankelijk onderzoek uit naar 
de Beste Werkgever van Nederland. Het onderzoek is 
gebaseerd op twee onderzoeken: een arbeidsvoorwaarden-
onderzoek en een werktevredenheidsonderzoek. In 2010 
hebben in totaal 77 organisaties deelgenomen (zowel 
profit als non-profit), waarbij als randvoorwaarde werd 
gesteld dat er minimaal 100 personeelsleden in dienst 
waren. Alliander eindigde op de 25e positie in het Beste 
Werkgeversonderzoek.

Campagne ‘Nederland wordt groenland’ 
Eind 2010 startte Alliander met de arbeidsmarktcampag-
ne ‘Nederland wordt groenland’ om de naamsbekendheid 
en het imago van Alliander als topwerkgever te verbete-
ren. De campagne loopt door in 2011. 

Nederland wordt groenland legt de nadruk op het duurza-
me karakter van Alliander. De campagne toont aan dat wij 
met innovatieve projecten en oplossingen een concrete 
bijdrage leveren aan de verduurzaming van de energievoor-
ziening in Nederland. Voor werkzoekenden is Alliander een 
ambitieuze werkgever met een duurzame missie. 

De campagne is gericht op trainees (ICT-, technisch- en 
management trainees) en ICT-ers. Deze doelgroepen 
maken bovengemiddeld gebruik van online en sociale 
media voor hun beroepsoriëntatie. De campagne bestond 
daarom voor 85% uit de inzet van online media via de 
internetsite www.alliander.com/groenland, banners, 
e-mailing, advertorials, Facebook, YouTube en billboards. 
De campagne site ‘Nederland wordt groenland’ werd meer 
dan 15.000 keer bezocht. De doelstelling (12.755 bezoe-
ken) werd ruimschoots behaald.

initiatieven in de sector
Cao Energie
Op 1 mei 2010 werd de nieuwe cao Energie van kracht. 
Deze geldt voor alle werknemers in de energiebranche. De 
cao Energie is afgesloten tussen de werkgeversvereniging 
WENb en de vakbonden Abvakabo FNV, CNV Publieke 
Zaak en VMHP-N en heeft een geldigheidsduur van een 
jaar. Bij de werkgeversvereniging WENb zijn ruim 27 
energiebedrijven aangesloten, waaronder Alliander.

In de cao is overeengekomen dat de energiebedrijven ge-
durende de looptijd van de cao 0,5% van de loonsom extra 
zouden inzetten voor het creëren van werkgelegenheid, 
het (om)scholen van medewerkers en het realiseren van 
stage- en leerwerkplekken voor jongeren. Aandacht voor 
deze belangrijke maatschappelijke thema’s vinden de 
energiebedrijven voor nu en in de toekomst belangrijk.

Het werkgelegenheidsinitiatief is een succes gebleken. 
Tussen mei 2009 en mei 2010 zijn er in de branche 140 
nieuwe jeugdwerkplekken en 105 extra werkervarings-
plaatsen tot stand gebracht. De energiebranche investeer-
de ruim 0,7% van de loonsom in de ontwikkeling van op-
leidingen, begeleiding en in het creëren van werk. Binnen 
Alliander hebben we 71 medewerkers met een afstand 
tot de arbeidsmarkt een plaats geboden. Dit zijn men-
sen vanuit verschillende geledingen van de samenleving 
die geen verbinding (meer) hebben met de arbeidsmarkt 
en/of geen passende opleiding hebben op startkwalifi-
catie niveau. Bijvoorbeeld Wajongers, mede werkers met 
een lichamelijke beperking, medewerkers van een sociale 
werkvoorziening, zij-instromers en ouderen.

Sectorarrangement 
Werkgevers, vakbonden, de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) en het UWV WERKbedrijf hebben een 
sectorarrangement gesloten om jongeren met een tekort 

in- en uitstroom eigen medewerkers

2010 2009

Totale instroom (in aantallen)

instroom mannelijke medewerkers 353 452

instroom vrouwelijke medewerkers 113 225

Totale instroom medewerkers 466 677

Totale uitstroom (in aantallen)

Uitstroom mannelijke medewerkers 144 190

Uitstroom vrouwelijke medewerkers 48 51

Totale uitstroom medewerkers 192 241

instroom a.g.v. consolidatie nieuwe bedrijven 435 35

Uitstroom a.g.v. deconsolidaties bedrijven 0 282

Percentage uitstroom t.o.v. totaal aantal medewerkers 3,5% 5%

gemiddelde duur arbeidsrelatie (in jaren) 15 16
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aan ervaring en/of opleiding een betere kans op de 
arbeidsmarkt te bieden. Een voorbeeld van het sectorar-
rangement is het project ‘Step2Work’, waarmee Alliander 
goede ervaring heeft opgedaan. Bedrijven in de sector 
leiden jonge mensen op die zij de komende jaren zelf 
nodig hebben. Jongeren krijgen les via bedrijfsscholen en 
via samenwerking met het regulier beroepsonderwijs.  

ARBEidSOMSTANdighEdEN EN 
ViTALiTEiT: iEdEREEN ENERgiEK
Vitaliteit is een onmisbaar onderdeel van ons personeels-
beleid. Medewerkers die gezond en fit zijn, zitten door-
gaans lekkerder in hun vel en voelen zich meer tevreden 
in hun werk en privé. Alliander hecht waarde aan het 
ontwikkelen en behouden van vitaliteit. Daarom ontwik-
kelden wij het programma ‘Iedereen Energiek’. Het 
programma bestaat uit de onderdelen leefstijl en bewe-
ging, onderzoek, verzuim en behandelplan.

Periodiek Medisch Onderzoek 
Alliander biedt alle medewerkers de mogelijkheid om de 
mentale en fysieke gezondheid te toetsen door middel van 
een Periodiek Medisch Onderzoek. Door gezondheidsrisi-
co’s vroegtijdig te signaleren kunnen gezondheidsklachten 
voorkomen of zoveel mogelijk beperkt worden. Het onder-
zoek bestaat uit een vragenlijst en een medisch onderzoek, 
gevolgd door een persoonlijk adviesgesprek met tips om de 
gezondheid te verbeteren of op peil te houden. Deelname 
aan het Periodiek Medisch Onderzoek is vrijwillig.

Aantal geregistreerde ongevallen in 2010 
Het veiligheidsbeleid van Alliander is de afgelopen jaren 
steeds meer gericht op vergroting van het bewustzijn van 
medewerkers. In 2010 is het aantal ongevallen met 
verzuim toegenomen bij Liander. In 2010 werden totaal 
117 bedrijfsongevallen gemeld waarbij eigen medewerkers 
betrokken waren. In 2009 waren dit er 80. Van de ongeval-
len in 2010 hadden er 29 een verzuim tot gevolg. In 2009 
waren dit er 26. Deze stijging is het gevolg van een toena-

me in de registraties van ongevallen. Medewerkers van 
Alliander zijn zich steeds meer bewust van veiligheid en 
het belang van het melden van incidenten. 

Veiligheid is belangrijk voor Alliander. De personeelsvei-
ligheid wordt uitgedrukt als het aantal ongevallen met 
verzuim gerelateerd aan het aantal gewerkte uren (LTIF).

Verzuimcijfers 2010 
Het ziekteverzuim binnen Alliander daalt. Over 2009 was 
het voortschrijdend verzuim 4,3%. Voor 2010 was ons 
doel dit percentage te verlagen tot 4,1%. In december 
2010 was het voortschrijdend verzuim met 3,9% lager 
dan ons doel. 

diVERSiTEiT

Alliander staat midden in de samenleving. Dat laten we 
ook zien door diversiteit in ons personeelsbestand. Een 
mix van cultuur, achtergrond, leeftijd en geslacht zorgt 
voor nieuwe invalshoeken. 

Diversiteit helpt ons ook om aan te sluiten bij demografi-
sche ontwikkelingen. Alliander wil vooruitdenken en 
zoekt aansluiting bij potentiële medewerkers en klanten. 
Wij vinden dat wij een morele verplichting hebben om 
iedereen volwaardig te betrekken in de samenleving. Een 
divers medewerkersbestand biedt ons vernieuwende 
manieren van samenwerken en ideeën voor nieuwe 
producten en diensten.
In teamsamenstellingen stuurt Alliander meer op 
vrouwelijke competenties, bijvoorbeeld sensitiviteit en 
empathie tonen. Dit doen wij onder meer door de inzet 
van teamscans. Alliander heeft in 2010 19% vrouwelijke 
werknemers. In 2009 was dit eveneens 19%. 

De instroom van vrouwen in leidinggevende posities 
hebben wij verbeterd door de inzet van gespecialiseerde 

Lost Time injury Frequency (LTiF)1

2010 2009

lTiF waarde 3,1 3,1

1 lTiF waarde heeft betrekking op het verzuim als gevolg van een 

ongeval.

Aantal geregistreerde ongevallen in 20101, 2

eigen medewerkers inhuur Overige derden

29

14

33

117

88

19 1
78

  Ongevallen met verzuim 

  Ongevallen zonder verzuim     

1 de categorie overige derden betreft personen waar alliander 

 geen directe of indirecte contractuele relatie mee heeft. Het 

 betreft ‘passanten’.

2 in 2010 hebben geen ongevallen met dodelijke afloop 

 plaatsgevonden.

Aantal deelnemers bedrijfsgezondheidsprogramma’s

2010 2009

aantal deelnemers 1.130 1.051
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werving- en selectiebureaus. Het aantal vrouwen in 
leidinggevende posities was in 2010 17% ten opzichte 
van 16% in 2009. Voor iedere externe leidinggevende 
vacature wordt minimaal één vrouwelijke kandidaat 
gezocht in de sollicitatieprocedure om de instroom van 
vrouwelijke leidinggevenden te bevorderen.

In 2010 hebben 71 medewerkers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt een baan gevonden bij Alliander. Zij helpen 
ons op een andere manier naar ons werk te kijken en het 
te waarderen. Ook vonden 100 stagiaires en afstudeer-
ders op MBO-, HBO- en universitair niveau bij ons een 
leerzame plaats. 

Ook in 2011 zullen we intensief invulling geven aan het 
thema diversiteit. Enkele concrete doelstellingen op dit 
gebied zijn:

18% leidinggevende vrouwen; -
100 nieuwe stageplaatsen en afstudeerplaatsen  -
vervullen;
70 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt  -
aannemen.

SAMENwERKiNg

Net als in 2009 zijn we in 2010 een aantal vruchtbare 
samenwerkingsverbanden aangegaan met opleidingsin-
stituten. We gaan deze samenwerkingsverbanden om 
diverse redenen aan. 

Toekomstige arbeidscapaciteit
Het aantal inschrijvingen voor technische opleidingen bij 
Regionale Opleidingscentra (ROC’s) is dalende, zeker op 
gebied van elektriciteit. Alliander zoekt toekomstig 
personeel daarom ook in zij-instroom. Daarvoor zullen 
wij samen met het beroepsonderwijs omscholingstrajec-
ten opzetten. 
Beroepsonderwijs sluit onvoldoende aan op de vraag van 
de arbeidsmarkt. In de toekomst zijn nieuwe competen-
ties nodig om de energietransitie en de digitalisering van 
de netten goed te kunnen faciliteren. Via een nauwe 
samenwerking willen wij borgen dat het beroepsonder-
wijs aansluit op onze behoefte aan personeel. Daarnaast 
willen wij de regio’s waarin wij werken versterken. Dat 
doen wij onder andere door samen met het onderwijs 
actief lesstof te ontwikkelen, gastdocentschappen te 
verzorgen en stageplekken te bieden.

Een voorbeeld is de ‘Backstagetrip voor EnergyVips’. Met 
het oog op de uitstroom van oudere monteurs in de 
komende jaren en de krapte op de arbeidsmarkt voor 
jonge technici enthousiasmeert Alliander jongeren om 
een opleiding te kiezen in de richting techniek of voor het 
beroep monteur. We bieden twee gratis lespakketten aan 
voor docenten die les geven aan VMBO 2e en 3e jaars 
studenten. De lespakketten laten jongeren ervaren wat 
het beroep van monteur inhoudt. Bij het lespakket zit een 
aanvullende opdracht waarmee de klas als EnergyVip een 
Alliander backstagetrip kan winnen. Er is ook een 
decanen backstage georganiseerd bij het Technische 
Opleidingscentrum van Alliander. In 2010 zijn er 700 
scholen aangeschreven en hebben 270 scholen het 
lespakket aangevraagd. 

Alliander is ook betrokken bij onderzoeken van promo-
vendi aan diverse Nederlandse Technische Universiteiten 
en Hogescholen. De promotieonderzoeken hebben 

ziekteverzuim trend
in procenten

2006 2007 2008 2009 2010

4,7

2,6
2,1 1,9 2,0

1,9

4,1 4,1 4,3 3,9

diversiteit medewerkers

2010 2009

diversiteit eigen medewerkers naar geslacht

Mannen 81% 81%

vrouwen 19% 19%

verhouding gemiddeld salaris vrouw/man 87% 85%

diversiteit management naar geslacht1, 2

Mannen met leidinggevende functie 83% 84%

vrouwen met leidinggevende functie 17% 16%

1 Betreft alle medewerkers die leiding geven. de definitie leidinggevend 

 is in 2010 verbreed t.o.v. 2009, waardoor een completer beeld 

 ontstaat van de ontwikkeling in de categorie leidinggevend. in 2010 is 

 alleen het criterium leidinggevend van toepassing en niet langer de 

 criteria leidinggevend en een salarisschaal ≥ 10. voor vergelijkings

 doeleinden is het percentage 2009 aangepast op basis van de 

 grondslag 2010.

2 in 2010 heeft 9% van het totaal aantal medewerkers een leiding-

 gevende functie. 

  lang (>42 dagen)     

  Middellang (8-42 dagen) 

  Kort (1-7 dagen)

1,1 1,0 1,1 1,2 1,0

1,0 1,0 1,1 1,1 1,0
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bijvoorbeeld betrekking op onderwerpen als gasdistribu-
tie en decentrale opwekking van energie.

Sociale netwerken
Samenwerking stimuleren wij niet enkel extern, maar 
vooral ook intern. Alliander ondersteunt een aantal 
interne sociale netwerken. Bijvoorbeeld netwerken voor 
jongeren (Tension) en vrouwen (Lianne). In 2010 behan-
delden de sociale netwerken onder meer thema’s als 
arbeidsmarktproblematiek, Het Nieuwe Werken en 
diversiteit.

Medezeggenschap 
De medezeggenschap bij Alliander heeft een gelaagde 
structuur. Wij kennen een Centrale Ondernemingsraad 
(COR), de Ondernemingsraden van Alliander, Liander en 
Endinet en verschillende werkgroepen. 

Binnen de medezeggenschap wordt nauw samengewerkt 
en kennis gedeeld. Bijvoorbeeld door medezeggenschaps-
dagen te organiseren, waarvoor alle leden van de mede-
zeggenschap van Alliander worden uitgenodigd. Ook bij 
advies- of instemmingsaanvragen werkt de medezeggen-
schap samen. De OR denkt mee over een uitgebracht 
preadvies van een werkgroep. Als een adviesaanvraag 
meerdere bedrijfsonderdelen raakt, wordt een tijdelijke 
werkgroep gevormd waarin twee of meer bedrijfsonderde-
len één preadvies voorbereiden.
 
De COR-leden spreken twee keer per jaar met de Raad van 
Commissarissen van Alliander over verschillende 
thema’s. In 2010 zijn onder andere de thema’s diversiteit 
en veiligheid besproken. Dit geeft de commissarissen 

inzicht in de beleving van medewerkers en het biedt de 
COR informatie over de ideeën van de commissarissen 
over deze onderwerpen. 

Naast interne samenwerking zoekt de medezeggenschap 
van Alliander naar contacten met de medezeggenschaps-
organen van andere bedrijven. Zo is de COR medeoprich-
ter van het medezeggenschapsplatform netwerkbedrijven 
in Nederland. In dit platform zijn nagenoeg alle medezeg-
genschapsorganen van de netwerkbedrijven in Nederland 
vertegenwoordigd. Er wordt kennis gedeeld over het 
medezeggenschapswerk en het platform neemt gezamen-
lijke standpunten in over bijvoorbeeld de nieuwe cao. In 
2010 heeft de medezeggenschap ook kennis en ervarin-
gen gedeeld met afgevaardigden van de 
Ondernemingsraden van Vitens en van Ziggo. Op een 
congres voor ambtenaren is de nieuwe medezeggenschap-
structuur van Alliander toegelicht. 

In het komende jaar zijn de zichtbaarheid naar de achter-
ban en de verkiezingen speerpunten van de 
medezeggenschap.

VOORUiTBLiK

Veel van de thema’s van 2010 zullen in 2011 worden 
voortgezet. Daarnaast staan in 2011 topwerkgeverschap, 
Het Nieuwe Werken, doorstroom en loopbaanpaden, 
diversiteit en de dialoog met de samenleving centraal.
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Wijnen: “Sinds de energiebedrijven zijn gesplitst, hoeven 
we niet langer te concurreren. We gaan nu met elkaar om 
als collega’s. Dat werkt goed, in sommige gevallen treden 
we zelfs namens elkaar op. We willen niet alleen graag 
dingen samen doen, we moeten dat ook. Netbeheerders 
hebben de maatschappelijke plicht om kosten zo laag 
mogelijk te houden. Dat kan bijvoorbeeld door gezamen-
lijk in te kopen.” 

KEMA, de organisatie waar Maurice Adriaensen als 
Regional Director Management en Operations Consulting 
werkt, adviseert bij dit inkoopproces. Het energiekennis-
bedrijf is nauw betrokken bij het opstellen van de stan-
daarden voor smart grids en slimme meters. 
Adriaensen: “Zo zitten we namens ons land in internatio-
nale overleggen over standaarden voor transformatoren. 
Dat zijn grote apparaten, waarbij de standaardisering 
vergevorderd is. Het gaat daarbij echt om een 
wereldmarkt.” 

Wijnen: “Samen optrekken bij inkoop is een must in deze 
markten. Want op wereldschaal is ons inkoopvolume in 
Nederland klein. Toen ik samen met Alliander netbeheer-

der China State Grid bezocht, constateerden ze daar: 
samen hebben jullie slechts één procent van onze inkoop-
omzet.” Adriaensen: “Als je als Nederlandse netbeheer-
ders op dit punt niet samenwerkt, is je positie vanzelf-
sprekend zwakker.” 

Wijnen: “Gelukkig gaat dat samenwerken goed. De 
banden bij de inkoop zijn zeer nauw. Met Alliander, 
Stedin/Joulz en Delta Netwerkbedrijf stemmen we 
regelmatig onze inkoopactiviteiten af. Via een aanbeste-
dingskalender delen we wat een ieder van plan is in te 
kopen. Bij elke beslissing gaan we na: doen we het alleen 
of doen we het samen? Met dit collectief wonnen we in 
2010 een Dutch Sourcing Award (categorie: Sustainability) 
voor de gezamenlijke aanbesteding van distributietrans-
formatoren. We realiseren daarmee een enorme energie-
besparing. Bij die beslissing prevaleerde rendement boven 
kostenbesparing op korte termijn. Op lange termijn 
betaalt zich dit overigens ook financieel uit.”

interview

“Samen staan  
we sterker”
Math Wijnen is eindverantwoordelijk voor inkoop bij netbeheerder enexis. en Maurice 

adriaensen is bij KeMa één van de verantwoordelijken voor projecten op het gebied 

van, onder meer, intelligente netwerken. Beide managers onderkennen het grote 

maatschappelijke belang van een soepel samenspel van netbeheerders. ‘Kennis delen 

is essentieel.’
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Slimme meters
Nog een voorbeeld waarbij netbeheerders elkaar hebben 
gevonden, is de ontwikkeling en inkoop van de slimme 
meter. Dit apparaat geeft meer inzicht in het energiever-
bruik. Het is de bedoeling dat iedere Nederlander op 
termijn thuis zo’n meter heeft. Het zou zeer onwenselijk 
zijn als iedere netbeheerder met een compleet ander 
apparaat komt. Netbeheerders bundelen daarom hun 
krachten. Bij de ontwikkeling van standaarden voor de 
slimme meters fungeert KEMA als smeerolie. Het neemt 
deel aan allerlei overleggen op nationaal en internatio-
naal niveau. 

Adriaensen heeft daardoor goed overzicht over de stand 
van zaken op dit punt. “De Nederlandse netbeheerders 
zijn goed bezig. Ze hebben zich verenigd in de project-
groep Uitrol slimme meters. Deze projectgroep heeft de 
Dutch Smart Meter Requirements (DSMR) ontwikkeld. 
Voornaamste drijfveer daarvoor is dat de energiebedrij-
ven gemakkelijk gegevens kunnen uitwisselen. De 
samenwerking is de laatste jaren in een stroomversnel-

ling geraakt. De netbeheerders hebben kort geleden een 
document gemaakt voor een gezamenlijk 
aanbestedingstraject.” 

Wijnen: “Wij zitten bovenop dit onderwerp. We willen de 
prijsstelling niet overlaten aan de aanbieders van de 
meters. Daarom doen we zelf audits. We willen kunnen 
schatten wat zo’n apparaat moet kosten. Op dat punt 
werken we opnieuw samen met andere netbeheerders.”

Smart grids
Mogelijk een nog grotere toekomstige uitdaging dan de 
slimme meters, zijn smart grids. Daarmee worden 
intelligente netten bedoeld die beter bestuurbaar zijn en 
allerlei nieuwe mogelijkheden bieden. Denk bijvoorbeeld 
aan een koppeling met elektrische auto’s als afnemers of 
leveranciers. De ontwikkeling van smart grids hangt 
mede af van onvoorspelbare doorbraken in duurzame 
energie. 

Foto: links Maurice Adriaensen, rechts Math Wijnen
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Wijnen: “Daar zitten veel onzekerheden in, maar we 
staan wel allen voor ongeveer dezelfde kwestie: we 
moeten met behulp van ICT meer flexibiliteit in vraag en 
aanbod gaan faciliteren. Dat is een uitdagende opgave 
voor de komende decennia.” 

Adriaensen: “Bij de netten zie je de historie van soms 
zestig tot honderd jaar geleden terug. Mensen werken 
daarmee en dat went. Je kunt het dus niet zomaar even 
veranderen.”

Wijnen: “Dat is een echte ontdekkingsreis. We zijn nog 
maar net gewend aan het op afstand uitzetten van het net, 
en nu gaan we toe naar zelfbesturing.” 

Adriaensen: “En dan hebben we het nog niet gehad over 
allerlei nieuwe partijen die zich in deze markten mengen. 
Het is daarom onverstandig om de discussie hierover 
alleen in de besloten kring van energiebedrijven te voeren. 
Je moet in de toekomst ook denken aan partners uit 
andere sectoren om mee samen te werken. Recent startte 

het Smart Energy Collective, een brancheoverstijgend 
open innovatie-initiatief van netbeheerders waaronder 
Alliander, ICT-bedrijven, installateurs, een bank, bouwers 
en KEMA. Samen gaan we een aantal smart energy-de-
monstratieprojecten realiseren met ongeveer 5.000 
eindgebruikers. Deze samenwerking is de grootste in zijn 
soort in Europa en een van de grootste wereldwijd.”

Klantbelang
Kennis delen is geen gezelschapsspel van techneuten die 
vrijblijvend over de toekomst filosoferen, vinden de twee. 

Adriaensen: “Het draait vooral om één ding: het belang 
van klanten.”

Wijnen: “Samen met Alliander werken wij aan een 
techniek om warmtelekken bij gemeentelijke gebouwen 
te ontdekken. Zo kunnen we detecteren waar isolatie 
noodzakelijk is. Als je er vakcollega’s bijhaalt, weet je 
altijd meer.”

“De samenwerking is  
de laatste jaren in een  
stroomversnelling geraakt”
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voor alliander is ondernemen meer dan 

het transport van energie. We zijn dé 

natuurlijke partner in de ontwikkeling en 

uitvoering van energiebeleid. 

dialoog en samenwerking met stakeholders 
We voeren een actieve dialoog met onze omgeving. Onze 
inspanningen richten zich op het faciliteren van de 
energietransitie, het garanderen van een verantwoorde 
bedrijfsvoering en we zijn een maatschappelijk betrokken 
netwerkbedrijf. Door deze aanpak zorgen we voor een 
verbinding tussen Alliander en onze stakeholders.

Alliander neemt zijn stakeholders en hun verwachtingen 
uitermate serieus. Daarom investeren wij in regelmatige 
stakeholdergesprekken op verschillende niveaus. Het is 
de taak van Alliander om steeds zorgvuldig met de 
belangen van alle stakeholders om te gaan en helder te 
zijn over de keuzes die we daarbij maken. Hieronder 
geven we een aantal voorbeelden.

Alliander dialoogsessie: zoektocht naar gemeen-
schappelijke belangen
Op 19 maart 2010 organiseerde Alliander een dialoogses-
sie voor stakeholders. Vertegenwoordigers van klanten, 
aandeelhouders, toezichthouders, overheid, andere 
netbeheerders en eigen medewerkers gingen in dialoog 
over hoe we toekomstgericht kunnen samenwerken. Wij 
gingen onder meer in dialoog over de totstandkoming van 
de tarieven, het wetgevingskader voor netbeheerders, het 
maatschappelijk draagvlak voor investeringen in de 
netten, een duurzame energievoorziening en het aandeel-

houderschap in netwerkbedrijven. De aanwezigen 
stonden positief tegenover dit initiatief om op zoek te 
gaan naar de gemeenschappelijke belangen. De bijeen-
komst heeft niet naar een oplossing geleid, maar dat was 
ook niet het doel. Alliander heeft de intentie uitgesproken 
om een vervolg te geven aan deze eerste dialoogsessie.

Toekomstpanoramadag
Tijdens de ‘toekomstpanoramadag’ hebben we een vooruit-
blik georganiseerd op de periode 2020 - 2030. De aanpak 
was ‘van buiten naar binnen kijken’, met de frisse blik van 
stakeholders. Deelnemers waren onder andere: energiele-
veranciers, toeleveranciers, energienetwerkbedrijven, 
overheden (waaronder het Ministerie van Economische 
zaken en een aantal provincies), kennispartners (zoals 
universiteiten en specialisten in het vakgebied) en klanten. 
Er werd gekeken naar de belangrijkste trends die ons 
raken. Daarbij kwam een aantal maatschappelijke thema’s 
naar boven die ook nu al spelen. Bijvoorbeeld privacy, 
vergrijzing en duurzame mobiliteit. 

werkstages voor aandeelhouders 
Begin september 2010 zijn twee werkstages voor politici, 
bestuurders en ambtenaren uit de kring van aandeelhou-
ders van Alliander georganiseerd. Deze stages zijn goed 
bezocht. Het was de eerste keer dat Alliander de aandeel-
houders op deze manier liet kennismaken met het bedrijf. 
De aandeelhouders waardeerden het om een kijkje in de 
keuken te nemen en met Alliander in gesprek te gaan over 
onder meer de slimme meter, Energie in Beeld en elek-
trisch vervoer. Door de werkstages is het beeld van ons 
bedrijf en het speelveld verbreed. We zullen dit initiatief 
in 2011 herhalen.

maatschappij
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Samenwerking met kennisinstellingen
Alliander heeft een samenwerkingsverband met de 
Radboud Universiteit. De universiteit is initiatiefnemer 
van het programma Our Common Future 2.0 (OCF 2.0). 
Op een interactieve wijze wordt samen met meer dan 300 
experts gewerkt aan een toekomstvisie op duurzaamheid. 
Binnen het programma OCF 2.0 heeft Alliander het thema 
energie geleid. In mei 2011 volgt een publicatie voor een 
breed publiek over de resultaten van het project.

Thema’s vanuit stakeholders
Voor de ontwikkeling van ons beleid op maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) hebben we in 2008 
samen met stakeholders een verkenning gedaan naar 
maatschappelijke thema’s die relevant zijn voor 
Alliander. Thema’s waarover we spraken waren: duur-
zaamheid, klimaatverandering, ketenverantwoordelijk-
heid, arbeidsparticipatie, leefbaarheid, agressie en 
geweld, privacy en vergrijzing. Deze thema’s zijn inmid-
dels onderdeel geworden van onze bedrijfsplannen en van 
gericht beleid waarbij we in samenspraak met stakehol-
ders onze aanpak kiezen. In 2010 hebben we de aanpak 
van een aantal thema’s met stakeholders besproken.

AMBiTiES EN RESULTATEN

het faciliteren van de energietransitie 
Het Rijk, de gemeenten en provincies hebben doelstellin-
gen op het gebied van schone energie, duurzaamheid en 
klimaat. Daarom investeert Alliander in techniek en 
maatregelen om samen versneld te kunnen toewerken 
naar een schone, slimme en efficiënte energievoorziening. 
Onze infrastructuur moet de opmars van duurzame en 
decentrale opwekking van energie maximaal faciliteren. 
Alliander benut hiervoor alle kennis en capaciteit binnen 
de organisatie, waaronder een aparte afdeling voor 
experimentele transitieprojecten.

Onze ambities voor het faciliteren van energietransitie:
Maximaal bijdragen aan de inpassing van duurzame en  -
decentrale opwek in onze energienetwerken door 
samenwerking met onze stakeholders;
Bijdragen aan reductie van energieverbruik door onze  -
stakeholders te voorzien van relevante informatie; 
Bevorderen van innovaties en het toepassen hiervan  -
door samenwerking met kennisinstituten en de 
energiesector.

Deze ambities maken wij heel concreet. Het vraagt vooral 
investeringen in een flexibel en intelligent net. Via het 
programma I-net zijn twee pilots voorbereid voor verzwa-
ring van ons 10 kV-net en we bereiden ons voor op de 
grootschalige uitrol van slimme meters. Daarnaast 
trekken we, vanuit een permanente dialoog met gemeen-
ten en provincies, samen op bij het realiseren van energie- 
en klimaatdoelstellingen. Door een goede samenwerking 

en afstemming wordt de meerwaarde van onze organisatie 
maximaal benut. Voorbeelden van samenwerking zijn: 

Met de provincie Gelderland en een viertal gemeenten  -
en projectontwikkelaars verkennen we mogelijkheden 
om energiezuinige woningen te bouwen in het project 
Woonparken Gelderland; 
In de gemeente Zutphen doen we onderzoek naar de  -
effecten van warmtepompen op het elektriciteitsnet;
In de gemeente Apeldoorn zijn we in samenwerking  -
met verschillende partijen een grootschalig experiment 
op het gebied van HRe- ketels gestart;
Met vereniging De Zonvogel ontwikkelen we een model  -
voor het verrekenen van door de klant opgewekte 
zonne-energie; 
In Friesland werken we met de provincie, bewoners van  -
het Friese natuurgebied de Alde Feanen, de gemeente 
Boarnsterhim, het Wetterskip Fryslân en de natuurbe-
schermingsorganisatie It Fryske Gea aan een zo gunstig 
en duurzaam mogelijke oplossing om de recreatiewonin-
gen in dit natuurgebied te voorzien van energie;
In Amsterdam participeren we in de vele duurzame  -
projecten, zoals het Smart City Project en de 
Klimaatstraat, waar wij met slimme meters de bewust-
wording van het energiegebruik bevorderen;
102 gemeenten in ons verzorgingsgebied zijn verbon- -
den aan Stichting e-laad.nl ter stimulering van een 
goed laadpuntennetwerk voor elektrisch vervoer.

het garanderen van een maatschappelijk 
verantwoorde bedrijfsvoering
Met een toenemend aantal medewerkers dat meedenkt en 
meewerkt op het gebied van milieu, veiligheid en duur-
zaamheid, groeit het aantal initiatieven op dit gebied 
gestaag. Samen met hen en andere stakeholders in onze 
keten werken we aan onze ambities.
Onze ambities voor een verantwoorde bedrijfsvoering zijn:

Medewerkers dragen bij aan maatschappelijk verant- -
woord ondernemen en innovatie;
Toewerken naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in  -
2015 en vermindering van beslag op natuurlijke 
hulpbronnen en van emissies;
Vergroten van het aandeel maatschappelijk verant- -
woord inkopen naar 30% in 2011 en uitwerking geven 
aan ketenverantwoordelijkheid;
Veilige bedrijfsvoering;  -
Milieumanagement gebaseerd op erkende richtlijnen.  -

Communicatie
In 2010 hebben we bij onze medewerkers aandacht ge-
vraagd voor onze maatschappelijke rol. Voorbeelden zijn:

Het organiseren van een drietal masterclasses over de  -
duurzame stad in 2040;
Drie bedrijfsbrede campagnes gericht op bewustwor- -
ding rondom diversiteit, energieverbruik en 
ketenverantwoordelijkheid;
Introductiekaarten voor nieuwe medewerkers en bezoe- -
kers over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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Verminderen van onze CO2-uitstoot
Alliander streeft naar een klimaatneutrale bedrijfsvoe-
ring in 2015. In 2010 hebben we onze visie hierop 
uitgewerkt. Onze CO2-strategie volgt de trias energetica: 
eerst besparen, daarna duurzame energie gebruiken en 
tenslotte fossiele brandstoffen zo efficiënt en effectief 
mogelijk gebruiken. Als laatste optie gaan we pas com-
pensatiecertificaten inkopen. 

Alliander heeft een doorlopend programma voor  -
reductie van de netverliezen. De zogenoemde ‘techni-
sche’ netverliezen zijn belegd bij Asset Management. 
Voor de ‘administratieve’ netverliezen is in september 
een separaat onderzoek gestart voor reductie. In 2011 
zijn de resultaten hiervan bekend;
Alliander heeft 20 elektrische auto’s voor het wagen- -
park aangeschaft. Daarbij geldt binnen Alliander een 
leasebeleid voor gebruik van voertuigen tot maximaal 
C-label. Verdere aanscherping van ons leasebeleid en 
uitbreiding van het aantal elektrische auto’s is voorzien 
in 2011;

In onze vestigingen in Haarlem en Harderwijk zijn  -
pilots gestart met het energiemonitorsysteem Plugwise 
en er zijn diverse energie-installaties in onze gebouwen 
vervangen. 

Ondanks deze maatregelen hebben wij onze reductiedoel-
stelling voor 2010 niet gehaald. Voornaamste oorzaak is 
het gestegen netverlies, dat meer dan 80% van onze 
voetafdruk bepaalt. De netverliezen worden vooral 
veroorzaakt door de hoeveelheid elektriciteitsgebruik bij 
de eindgebruikers en zijn daarom minder goed te beïn-
vloeden door Alliander. De achtergronden staan vermeld 
op pagina 162 in dit verslag.

Om de CO2-uitstoot terug te dringen heeft Alliander een 
extra investeringsbudget voor CO2-reducerende maatrege-
len vastgesteld, gekoppeld aan een reductiedoelstelling.
  
Voor de berekening van een CO2- voetafdruk zijn in 
Nederland verschillende rekenmethodieken in omloop. Er 
is geen methodiek leidend. In dit jaarverslag hanteren wij 

C02 voetafdruk 20101

in ton CO2

2010 2009

Emissie Compensatie Emissie Compensatie

Scope 1 (directe emissies van activiteiten in eigen beheer)

gasverbruik gebouwen  2.955  -    2.704  -   

lekverlies aardgasnetwerk (totaal)2  89.151  -    91.292  -   

sF6-emissies elektriciteitsnetwerk3  1.520  -    3.107  -   

Totaal scope 1  93.626  -    97.103  -   

Scope 2 (indirecte emissies van activiteiten in eigen beheer)

elektriciteitsverbruik gebouwen4, 5  7.118  7.118  7.453  7.453 

netverliezen elektriciteitstransport/distributie4  632.084  -    585.436  -   

Totaal scope 2  639.202  7.118  592.889  7.453 

Scope 3 (ketenemissies van productgebruik en directe en 
indirecte emissies van uitbestede activiteiten)

aanleg en vervanging elektriciteitsnet6  28.270  -    -    -   

aanleg en vervanging gasnet6  314  -    -    -   

Woon-werk verkeer, dienstreizen, vliegreizen  1.616  -    1.651  -   

lease- en dienstauto’s  13.810  -    13.738  -   

afval6, 7  3.145  -    -    -   

Totaal scope 3  47.155  -    15.389  -   

Totaal  779.983  7.118  705.381  7.453 

1 voor het berekenen en rapporteren van de CO2-emissies gaat alliander uit van het greenhouse gas Protocol (gHg Protocol). 

2 Methaanemissies uit gasleidingnetwerk.

3 sF6 betreft lekkages uit hoogspanning schakelinstallaties.

4 vanaf 2010 wordt de nederlandse productiemix gehanteerd als emissiecoëfficiënt, in 2009 was dit de leveringsmix nUOn. voor vergelijkings-

 doeleinden is het CO2 emissiecijfer 2009 voor elektriciteitgebruik gebouwen (7.173 ton CO2) en het netverlies (562.946 ton CO2) aangepast op 

 basis van de grondslag 2010. 

5 in 2009 en 2010 is gebruik gemaakt van natuurstroom voor het elektriciteitsverbruik in kantoorgebouwen in gebruik van alliander 

 (exclusief huur panden). 

6 in 2009 niet gemeten.

7 afval CO2 betreft het saldo van standaard CO2 emissie en de besparing volgens opgaaf siTa.
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de Nederlandse productiemix uit 2009 voor de omreke-
ning van netverliezen en elektriciteitsverbruik van 
gebouwen naar CO2-uitstoot. 
Wij pleiten voor een uniforme rekenmethodiek op sector-
niveau en zullen hiertoe een initiatief ontplooien in 2011. 

Ketenverantwoordelijkheid en leveranciers
Alliander koopt jaarlijks voor circa € 976 miljoen in aan 
diensten en producten. Het is ons speerpunt om in 
samenwerking met partners voortdurend de maatschap-
pelijke prestaties te bespreken en te verbeteren. Dit 
vraagt om een duurzaam aanbestedingsbeleid. Ook 
starten we waar mogelijk samenwerkingsprojecten in de 
keten om tot duurzame innovaties te komen. 

Bij de contractering van een leverancier hanteren wij een 
zogenoemde Maatschappelijk Verantwoord Inkopen-
verklaring, ‘MVI-verklaring’. Per contract wordt in de 
MVI-verklaring vastgelegd welke generieke en specifieke 
duurzaamheidscriteria van toepassing zijn. Dit afspra-
kenstelsel wordt aangevuld met bijzondere voorwaarden 
die wij vanuit maatschappelijk oogpunt relevant vinden. 
In alle gevallen is een ‘Gedragscode Leveranciers’ van 
toepassing. De code stelt eisen aan het ethisch en eerlijk 
zaken doen door de leverancier. Naast deze gedragscode 
kunnen in het contract aanvullende maatschappelijke 
voorwaarden worden opgenomen.

Zo zijn voor onze schoonmaakdiensten extra afspraken 
gemaakt over kwaliteit, aansturing en minimale tijdsbe-
steding ter bescherming van de positie van de schoonma-
kers. Voor onze catering zijn afspraken gemaakt over het 
percentage biologisch/gezond voedsel en de inzet van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2010 
heeft 28% van de afgesloten contracten, aan de MVI-
criteria voldaan, waarmee we onze doelstelling van 20% 
voor 2010 hebben overtroffen. 

Ketensamenwerking heeft ook vorm gekregen in een 
aantal gezamenlijke onderzoekstrajecten met partners. 
Voor kabels is via een levenscyclusanalyse de keuze 
aluminium versus koper tegen het licht gehouden. Uit 
deze analyse komen details met mogelijk grote effecten 
voor duurzaamheid naar voren. 

Milieumanagement 
Alliander wil een veilige en schone werkomgeving bieden 
en de belasting van de omgeving zoveel mogelijk beper-
ken. Afdelingen moeten zich dan ook houden aan strikte 
werkafspraken en aan milieuwet- en regelgeving. Wij 
willen bovendien de milieueffecten van onze activiteiten 
begrijpen, beheersen en minimaliseren. Negatieve 
milieu-impact door onze huidige activiteiten of door 
activiteiten in het verleden willen we op de meest verant-
woorde wijze verminderen. Ons milieumanagement is 
ingericht conform de internationale norm ISO 14001 en 
we onderzoeken de aansluiting met ISO 26000. Waar dit 

nuttig is, laat Alliander het milieumanagementsysteem 
certificeren volgens ISO 14001.
Het milieubeleid van Alliander is er op gericht dat: 

We voldoen aan wet- en regelgeving; -
Onze activiteiten aantoonbaar schoon worden  -
uitgevoerd; 
Er gewerkt wordt volgens de beste methoden en met de  -
beste technieken die redelijkerwijs mogelijk zijn (’best 
practice’). 

Wij maken het milieubeleid kenbaar aan onze medewer-
kers via alle daarvoor geschikte en relevante interne 
communicatiekanalen. Bijvoorbeeld via het werkoverleg 
en intranet. We stimuleren actief dat medewerkers er 
naar (gaan) handelen. Onze doelstellingen zijn gericht op 
het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen als 
CO

2, CH4 en SF6 om daarmee bij te dragen aan het realise-
ren van de Nederlandse en Europese doelstellingen voor 
2020. Alle afvalstoffen laten wij op een veilige en milieu-
verantwoorde wijze verwijderen en afvoeren. Wij mini-
maliseren de milieueffecten van rest- en afvalstromen 
door nuttige toepassing en hergebruik te bevorderen. Wij 
beheersen en verminderen de overige milieurisico’s en 
-effecten van onze activiteiten.

Milieu-incidenten
Dit betreft voor het overgrote deel lekkages van olie en 
bodemverontreiniging. Incidentmeldingen krijgen 
opvolging en leiden steeds tot een actie. Het oplossings-
percentage 2010 is 100%. Voor meldingsplichtige 
incidenten vindt melding plaats bij het bevoegd gezag.

In 2010 zijn er geen geldboetes of niet-financiële sancties 
uit hoofde van milieu-incidenten opgelegd.

Controle op en vervangen van oliedrukkabel met 
milieurisico’s 
In totaal is circa 1000 kilometer oliedrukkabel in het 
netbeheergebied van Liander in bedrijf. Op basis van 
onderzoek naar type, leeftijd en milieurisico’s van de 
verschillende oliedrukkabeltracés wordt bepaald welke 
vervangingsinvesteringen in de komende periode noodza-
kelijk zijn om onder andere de milieurisico’s te minimali-
seren. Een goed beheer voorkomt onnodige lekkage bij 
oliedrukleidingen. Opgetreden olieverontreiniging als 
gevolg van lekkage wordt opgespoord en gesaneerd. 

In 2010 is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 
van een zogenoemde ‘tracertechniek’. Hierbij wordt een 
tracer aan de kabelolie toegevoegd, waardoor kleine 

Milieu-incidenten

naar categorie
Eenheid 2010 2009

geregistreerde milieu-incidenten aantal 49 62

Opgeloste milieu-incidenten % 100 100

Meldingen bij bevoegd gezag aantal 26 21
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lekkages makkelijker kunnen worden opgespoord.  
In 2011 wordt meer aandacht aan deze techniek  
geschonken. Er is ook een test geweest met het in kaart 
brengen van bodemverontreiniging via grondradartech-
niek, met name om kleine leklocaties (kleiner dan 5 liter 
per dag) eerder te kunnen lokaliseren. De resultaten van 
dit grondradaronderzoek worden in 2011 geverifieerd. Dit 
gebeurt door middel van het vrijgraven van delen van de 
kabel. In 2010 zijn er 13 kleine bodemsaneringen naar 
aanleiding van een verontreiniging met kabelolie uitge-
voerd. Hiermee is voldaan aan de zorgplicht uit de Wet 
bodembescherming.

Maatschappelijke initiatieven die onze steun 
verdienen
Naast het faciliteren van de energietransitie en een 
verantwoorde bedrijfsvoering wil Alliander zich blijvend 
inzetten voor een betere samenleving in de regio’s 
waarmee we zijn verbonden. Daarbij gaat het om mensen 
en initiatieven die onze steun vaak goed kunnen gebrui-
ken. Maatschappelijke betrokkenheid hebben we vertaald 
in de volgende ambities: 

We ondersteunen medewerkers die zich vrijwillig  -
inzetten voor de maatschappij bij de Alliander 
Foundation;
We ondersteunen maatschappelijke initiatieven  -
financieel via ons sponsorbeleid.

Alliander Foundation
Alliander heeft een eigen stichting voor de organisatie 
van vrijwilligersactiviteiten. Het doen van vrijwilligers-
werk is een vrije keus van onze medewerkers. Zo kunnen 
zij een bijdrage leveren aan de maatschappij en vrijwilli-
gerswerk biedt ook een kans om zich breder te ontwikke-
len. De Foundation wil zoveel mogelijk medewerkers 
interesseren voor incidenteel of structureel vrijwilligers-
werk. Hierbij wordt samengewerkt met aanbieders van 
nieuwe concepten. Bijvoorbeeld de Stichting Nederland 
Cares, die ‘hands on’ vrijwilligerswerk organiseert. Ook 
worden medewerkers gestimuleerd om hun specifieke 
vaardigheden in te zetten voor een goed doel. Bijvoorbeeld 
door mensen te helpen met hun thuisadministratie of een 
ondernemer uit een ontwikkelingsland te coachen bij het 
maken van zijn businessplan. Hierbij werkt de 
Foundation samen met organisaties zoals Humanitas en 
Bidnetwork. 

In 2010 hebben 65 vrijwilligersprojecten van Alliander-
medewerkers financiële steun gekregen van de Alliander 
Foundation. Een bedrag van circa € 180.000,- kwam ten 
goede aan deze projecten. Individueel of in teamverband 
deden 974 medewerkers mee met vrijwilligersactivitei-
ten. Vijfentwintig medewerkers van Alliander gingen 
bijvoorbeeld een week naar Rusland om een opvanghuis 
voor kinderen uit Tsjernobyl op te knappen. Andere 
collega’s hielpen als taalcoach inburgeraars met het in 
praktijk brengen van de Nederlandse taal. Diverse 

kinderboerderijen kregen een opknapbeurt en er werden 
ouderen mee uit genomen naar bijvoorbeeld de 
Keukenhof of de dierentuin. Dit zijn maar enkele voor-
beelden. Medewerkers kiezen zélf het vrijwilligerswerk 
dat hen aanspreekt en dat bij hen past. 

Sponsoring
Door sponsoring wil Alliander maatschappelijke betrok-
kenheid tonen en werken wij tegelijkertijd aan de herken-
baarheid van de merken van Alliander. De belangrijkste 
criteria voor sponsoring zijn dat sprake is van een 
maatschappelijk karakter en/of een relatie met onze 
kernactiviteiten. De belangrijkste sponsorbedragen zijn 
in 2010 gegaan naar dansgezelschap Introdans en naar 
het Vakcollege voor een leertraject voor VMBO/MBO 
scholen. Beide zijn langlopende samenwerkingsverban-
den. Het grootste deel van de sponsorbijdragen bestond 
uit eenmalige bijdragen, zoals onze bijdrage aan het 
Alkmaarse cultuurinitiatief ‘Ieder kind een instrument’ 
en Valid People, dat initiatieven ontwikkelt om mensen 
met een lichamelijke beperking volwaardig aan het 
arbeidsproces te laten deelnemen.

VOORUiTBLiK 2011

Maatschappelijke verantwoordelijkheid staat steeds 
centraal in onze aanpak. Wij ervaren dat een omgevings-
bewuste mentaliteit ten goede komt aan ons totale 
presteren en ons aantrekkelijker maakt als werkgever. 
Een pluriforme organisatie met een goede balans tussen 
mannen, vrouwen en culturele achtergronden is een meer 
getalenteerde organisatie. Een organisatie die stuurt op 
CO2 reductie weet nog beter welke processen verbetering 
verdienen. Een organisatie die zijn medewerkers uitdaagt 
in het werk duurzame verbeteringen te zoeken, spoort 
aan tot innovatie. 

In 2011 blijft Alliander werken aan een omgevingsbe-
wuste mentaliteit om ambities waar te maken. We willen 
meer maatschappelijke doelstellingen borgen en doorvoe-
ren in de bedrijfsonderdelen. Voor 2011 heeft Alliander 
meetbare doelstellingen waar het betreft veiligheid, 
energietransitie, vrouwen in leidinggevende posities, 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en CO2 
reductie. 
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Voor iemand die zich beroepsmatig met de toekomst 
bezighoudt is energie een van de belangrijkste thema’s. 
“De wereld zal in 2050 drie keer zoveel energie gebruiken 
als nu”, zegt Paul Ostendorf. “China, India, Rusland en 
Brazilië zullen ons in welvaart voorbij gaan. Ze zitten in 
hun meest energieverslindende ontwikkelingsfase. 
Tegelijk worden fossiele brandstoffen steeds duurder, 
belasten zij het milieu en raken voorraden uitgeput.”
Ook John Post denkt dat de uitdagingen op energiegebied 
groot zijn. “Alleen technologische innovaties en een 
radicaal andere manier van denken kunnen een mondiale 
energiecrisis voorkomen. Er moet een doorbraak komen. 
De problemen zijn groot, maar oplosbaar. Er vindt 
ontzettend veel onderzoek plaats. In feite is de transitie al 
begonnen. De komende jaren zal dat steeds duidelijker 
worden in het dagelijkse leven.” 

zelfvoorzienend
Het is een verandering die zich geleidelijk voltrekt. Eén 
ding staat vast: de Nederlander van 2050 zal zich nauwe-
lijks herkennen in het energielandschap van 2010. 
Ostendorf: “Wij zijn gewend aan grote kolen- en gascen-
trales. Maar over een aantal decennia wekken mensen 

hun eigen stroom op met wind, zon, aardwarmte en 
andere duurzame bronnen. Voor hun biogas hebben ze 
contracten met lokale boeren. Die ontwikkeling is 
enerzijds een gevolg van het opraken van fossiele brand-
stoffen. Maar er speelt ook iets anders: hoe meer de 
wereld globaliseert, hoe groter de behoefte van mensen 
aan kleine leefgemeenschappen. Het voordeel is dat 
kleinere eenheden beter in staat zijn zich aan te passen 
aan veranderende omstandigheden. Kolen- en gascentra-
les bouwen we voor 40 jaar. Lokaal energie opwekken is 
veel flexibeler.” 

Post: “Grote centrales zijn ook niet zo heel erg rendabel – 
het kost veel energie om energie op te wekken – en bij het 
transport van elektriciteit treden verliezen op. Dat heb je 
niet bij het opwekken van stroom in je eigen huis of wijk. 
De trend van decentralisering zou daarom een gunstige 
effect op de totale energieconsumptie kunnen hebben.”
Ostendorf: “De trend richting volledig zelfvoorzienende 
gemeenschappen kan ver gaan. Japanse architecten 
maken op hun tekentafels plannen voor gigantische, 
klimaatneutrale wooncomplexen. Die gebouwen zijn tot 
vier kilometer hoog en bieden onderdak aan een miljoen 

interview

“Opslag van 
energie wordt de 
uitdaging”
de één geeft lezingen over de toekomst, de ander leidt een team rond toekomstige 

energie en technologie. Paul Ostendorf is futuroloog, John Post Chief Technology 

Officer bij iBM Benelux. Ze vinden elkaar in hun fascinatie voor de energietransitie, de 

omschakeling van fossiele naar duurzame energiebronnen. Hun hoopvolle conclusie: 

in het laboratorium is het energieprobleem al oplosbaar.
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mensen. Minder futuristisch is ‘vertical farming’: het 
onder volledig gecontroleerde omstandigheden verbou-
wen van voedsel in kassen van tientallen meters hoog.”

intelligente netten
Post: “Een decentrale energieopwekking vraagt om 
intelligente netwerken. Woonwijken die een overschot 
aan elektriciteit produceren, willen dit afgegeven aan het 
net. Het moet dus tweerichtingsverkeer worden. Slimme 
netwerken detecteren daarnaast waar energie onnodig 
weglekt. En ze kunnen piekbelastingen voorspellen. De 
energierevolutie is daarom ook een ICT-revolutie. Alleen 
met chips kunnen we netwerken echt intelligent maken.”

Van die revolutie gaan we de komende jaren veel merken. 
Zo doet de slimme energiemeter zijn intrede. Die maakt 
het verbruik tot in detail inzichtelijk, maar kan ook vraag 
en aanbod van elektriciteit matchen. Dit matchen wordt 
cruciaal bij het overstappen op elektrische auto’s. 
Ostendorf: “Als iedereen tegelijk zijn auto oplaadt, raakt 
het net overbelast. Een slimme meter regelt dat auto’s in 

een wijk op verschillende tijdstippen opladen, terwijl de 
accu’s van auto’s die weinig gebruikt worden, stroom 
terugleveren aan het net. ICT helpt de vraag naar stroom 
en gas te managen.” 
Post: “Als alle hoogspanningsnetwerken in Europa aan 
elkaar gekoppeld zijn – een trend die we al zien – dan 
zorgen computers ervoor dat windenergie van Noord-
Europa naar windstille gebieden gaat. En dat zonnes-
troom uit warmere landen zijn weg vindt naar het noor-
den. Dat uiterst complexe pan-Europese netwerk, dat 
smart grid, kan simpelweg alleen functioneren met ICT.”

Energie opslaan
Toch hebben vrijwel alle duurzame bronnen één nadeel: 
ze kunnen de totale energievraag niet aan. Bij te weinig 
zon en wind kan een leveringsprobleem ontstaan, terwijl 
bij een overdaad van beide een productieoverschot 
ontstaat. 

Post: “De sleutel van de energietransitie ligt bij de opslag 
van energie. We moeten manieren vinden om duurzame 

Foto: links John Post, rechts Paul Ostendorf
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“Een decentrale energie
opwekking vraagt om  
intelligente netwerken”

stroom in tijden van overproductie te bewaren voor 
periodes van schaarste. Naar nieuwe methoden van 
opslag wordt veel onderzoek gedaan, ook binnen IBM.”
Ostendorf: “Over een paar jaar gaan accu’s voor elektri-
sche auto’s tien keer zolang mee als nu. En ze zullen in 
een paar minuten opladen in plaats van de uren die dat 
nu nog kost. Die snelle laadtechniek is er al. Alleen 
trekken deze accu’s evenveel stroom als een hele woon-
wijk. Ook het onderzoek naar chemische en biologische 
technieken om energie op te slaan is veelbelovend. Het is 
mogelijk planten en bacteriën zo aan te passen dat ze 
zonlicht omzetten in pure waterstof, een duurzame 
brandstof. In het laboratorium werkt dat al. De super-
zonnecel, die ook in noordelijke landen bruikbaar is door 
het hoge rendement, bestaat eveneens al in het 
laboratorium.”
Post: “Een belangrijke vraag is hoe we energie kunnen 
hergebruiken. Datacenters en kantoorgebouwen staan 
bekend om hun hoge energieverbruik. Het meeste komt 
vrij in warmte. Als je die warmte weet terug te winnen, is 
dat ook een vorm van energieopslag.”

Nieuwe rol
Als woonwijken en huizen straks zelfvoorzienend worden 
in hun energieproductie, welke rol is er dan voor de 
huidige netbeheerders? 

Ostendorf: “Als er minder centrale opwekking plaats-
vindt, hoeft er ook minder energie getransporteerd te 
worden. Daar staat tegenover dat er deskundige partijen 
nodig zijn de energietransitie te begeleiden en te facilite-
ren. Bijvoorbeeld door netten geschikt te maken voor 
nieuwe vormen van energieopwekking. Netbeheerders 
hebben daarvoor de expertise en de mensen in huis.”

Post: “We denken bij innovatie snel in termen van nieuwe 
producten. Maar de grootste innovaties vinden plaats in 
business modellen. IBM maakte ooit computers. Nu 
leveren we vooral diensten. Ik ben er zeker van dat ook 
netbeheerders zich zullen aanpassen. Ze worden naast 
distributeur van stroom en gas ook meer dienstverlener 
op het gebied van energie en energietransitie.”
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de energiewereld is volop in beweging. 

enerzijds stijgt de behoefte aan en pro-

ductie van duurzame energie. anderzijds 

worden nog veel nieuwe conventionele 

centrales gebouwd. daarnaast zien we 

veranderingen in het gebruik van energie. 

Alliander faciliteert de toekomst 
De gasvraag neemt voor ruimteverwarming af, terwijl 
steeds meer gas voor elektriciteitsproductie wordt 
gebruikt. Ook kan de opkomst van elektrisch vervoer de 
energiemix van de toekomst sterk veranderen. Aardolie 
wordt dan vervangen door elektriciteit uit veel verschil-
lende bronnen. Alliander faciliteert ontwikkelingen. Wij 
maken daarbij geen keuze tussen energiebronnen en 
kunnen trends niet sturen; dat doet de markt en waar 
mogelijk zullen wij de maatschappelijke kosten van deze 
keuzevrijheid inzichtelijk maken. Wel bereiden wij onze 
netten nu al voor op de toekomstige wensen. Wij innove-
ren en investeren nu om de keuzes van de toekomst 
mogelijk te maken. Alliander streeft ernaar dat iedereen 
toegang tot energie heeft. Daarom zijn wij in verbinding 
met marktpartijen en andere stakeholders en werken we 
mee aan ontwikkelingen. Zo blijven wij flexibel en op de 
toekomst voorbereid.

EUROPESE ONTwiKKELiNgEN iN  
dE ENERgiESECTOR
In 2009 werden doelen gesteld voor duurzame energie in 
de Europese Unie. Dit is de eerste stap naar een Europese 
Unie die in 2050 ten minste 80 tot 95% minder CO2 
uitstoot, en naar een energievoorziening die nagenoeg 
volledig door hernieuwbare energiebronnen gevoed 
wordt.  

Ook wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de 
concurrentiekracht. Belangrijke onderdelen hierin zijn 
voor de Europese Unie lage kosten en transparantie in de 
energiemarkt. 
Wij zien dat de maatschappij steeds afhankelijker wordt 
van energievoorziening. Zelfs korte onderbrekingen van 

de energievoorziening veroorzaken lastige situaties in de 
maatschappij. Denk aan treinen die ontregeld raken of 
computers die uitvallen.

ONTwiKKELiNgEN iN dE 
NEdERLANdSE ENERgiESECTOR
De manier waarop energie wordt opgewekt en de soorten 
energie die we gebruiken, veranderen. Nederland heeft 
niet alleen behoefte aan een schone energievoorziening. 
De energievoorziening moet ook veilig, betrouwbaar en 
betaalbaar blijven. In de sector ligt de focus op duurzame 
opwekking van energie, besparing van energie, het 
faciliteren van ontwikkelingen in de markt, aanpassing 
van de netten en clustering van netbeheerders. Alliander 
werkt hieraan mee.

duurzame opwekking van energie
In 2010 was maar 4% van de gebruikte energie in 
Nederland afkomstig uit duurzame bronnen. De resteren-
de 96% was dus afkomstig van fossiele (olie, aardgas, 
kolen) en nucleaire bronnen. In 2050 moet deze verhou-
ding omgekeerd zijn. Als eerste tussenstation is voor 
2020 een doelstelling van 14% duurzame energie gesteld. 
Het aandeel duurzame opwek in de Nederlandse energie-
mix moet in tien jaar dus meer dan verdrievoudigen.
De verwachting van onder meer de International Energy 
Agency is dat de kosten van fossiele energie zullen 
stijgen. Enerzijds door een stijgende wereldvraag, 
anderzijds door stijgende productiekosten en hogere 
milieulasten. We zien tegelijk de kosten voor duurzame 
energie, zoals uit wind en zon, dalen.  

Energiebesparing
De Nederlandse overheid heeft als doel gesteld om de 
komende tien jaar 20% efficiënter met energie om te gaan. 
Dit is een verdubbeling van het tempo waarin energiebe-
sparing in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Omdat 
een centrale veel efficiënter is dan een automotor is 
elektrisch rijden aanzienlijk energiezuiniger. Bovendien 
vermindert dit de afhankelijkheid van olie en verbetert de 
lokale luchtkwaliteit. De overheid heeft dit vertaald in een 
aantal doelstellingen. Zo is er de doelstelling dat in 2020 
circa 200.000 elektrische auto’s in Nederland rijden. Vijf 
jaar later moeten dat er zelfs al één miljoen zijn. 

toekomst
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Ook de periodieke aanscherping van de energieprestatie-
coëfficiënt (EPC) voor gebouwen vermindert het energie-
gebruik. Zo moet in 2020 een nieuwbouwwoning energie-
neutraal zijn en mogen alle gebouwen in Nederland in 
2030 nog maar de helft van de energie gebruiken die zij 
nu nodig hebben. Dit kan voor een deel door isolatiemaat-
regelen en door de inzet van efficiëntere apparatuur, zoals 
de warmtepomp en HRe-ketel. De woning van de toe-
komst zal minder energie gebruiken, maar ook in een 
andere verhouding. De energievraag van een bestaande 
woning wordt nu voor 80% door gas gedekt. Bij een 
nieuwbouwwijk met warmtepompen is dat 100% elektri-
citeit. Het gasnet is dan overbodig. Het tegengestelde is 
ook mogelijk. Als klanten in de toekomst met een HRe-
ketel voor een deel in hun eigen elektriciteitsvraag 
kunnen voorzien, kan juist de aanleg van een elektrici-
teitsnet onrendabel zijn. Beide ontwikkelingen hebben 
grote gevolgen voor zowel het gasnet als het 
elektriciteitsnet. 
Een betaalbare en betrouwbare energievoorziening 
ontstaat alleen door nauwe samenwerking. Alliander 
werkt onder andere samen met gemeenten, projectont-
wikkelaars, aannemers, installateurs, woningbouwver-
enigingen en bewoners. 

Marktontwikkeling
Door alle technologische ontwikkelingen en veranderen-
de wensen van klanten op energiegebied zullen ook het 
huidige marktmodel en onze dienstverlening moeten 
veranderen. Als iedereen elektrisch rijdt, neemt de 
binnenlandse olievraag sterk af. Benzinestations zijn dan 
overbodig. Er is echter wel een nieuwe laadinfrastructuur 
nodig voor al deze elektrische auto’s. Dit heeft gevolgen 
voor het elektriciteitsnet en de regels in de elektriciteits-
markt. Wie is eigenaar van de laadinfrastructuur? Hoe 
reken je af? Hoe volgen we een klant zonder vaste aanslui-
ting? Samen met andere netbeheerders en energieleve-
ranciers is in 2010 onderzocht hoe deze markt er uit zou 
kunnen zien. De komende jaren testen wij samen met 
andere partijen hoe de verschillende laadvormen en 
nieuwe klanten in de bestaande energiemarkt te integre-
ren zijn.
Kijkend naar internationale prognoses ontstaat in 
2015-2020 in Nederland een zogenaamd ‘grid-parity’ voor 
zonnestroom. De kosten van zelf opgewekte stroom zijn 

voor de consument dan gelijk aan de kosten van inge-
kochte stroom (inclusief belastingen). Het aantal huis-
houdens dat zelf stroom wil produceren, kan dan snel 
groeien. Individuele klanten kunnen zich verenigen en 
gezamenlijk een lokaal energiebedrijf of een coöperatie 
oprichten, eventueel samen met een gemeente of woning-
bouwvereniging. Zo hebben zij toch hun eigen (deel van 
de) opwek. Dit stimuleert duurzame opwek en vergroot de 
betrokkenheid en het lokale draagvlak. Alliander onder-
zoekt nu al met enkele partijen hoe deze klanten zo 
gemakkelijk en mogelijk hun opgewekte stroom kunnen 
gebruiken.

Netaanpassing
Nederland is steeds meer afhankelijk van energie. 
Hiermee stijgen ook de kwaliteitseisen die aan het net 
gesteld worden. Daarnaast verandert de belasting in het 
gas- en elektriciteitsnet door de nieuwe energiemix van 
klanten. Het net verandert mee. In de toekomst zal het 
net daarom steeds slimmer en flexibeler worden.

Sectoroptimalisatie
Ook de sector zal veranderen. In de afgelopen 25 jaar is het 
aantal energiebedrijven in Nederland van enkele honder-
den teruggelopen naar enige tientallen leveranciers en 
netbeheerders. De verwachting is dat deze netbeheerders 
de komende jaren nog verder zullen clusteren. Deze 
clustering geeft financiële slagkracht om de veranderingen 
te faciliteren. Bovendien leidt toenemende samenwerking 
tot meer standaardisatie en lagere kosten.

dE ROL VAN ALLiANdER

In de komende jaren blijven wij werken aan een slimmer, 
flexibeler en betrouwbaarder net. Daarnaast stimuleren 
wij de groei van duurzame en lokale energieproductie, de 
toepassing van energiezuinigere en duurzamere alterna-
tieven en de aanpassing naar een complexere energie-
markt. Op deze wijze denken wij het beste te kunnen 
helpen met de transitie naar een schone energievoorzie-
ning die voor iedereen beschikbaar en betaalbaar is.
Alliander verwacht dat de energienetten een kritische 
schakel blijven, maar dat de eisen aan de energievoorzie-
ning veranderen. Wij denken dat deze verandering op 
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termijn leidt tot een maatschappij die efficiënt met 
energie omgaat en in hoge mate op duurzame, betaalbare 
energie draait. Door onderzoek, innovaties, pilots en 
samenwerking willen wij de energietransitie faciliteren 
en, waar mogelijk, versnellen. Bovendien geeft dit ons 
tijdig inzicht in de veranderende klantwensen, zodat wij 
onze netten hierop kunnen aanpassen. Alliander is nu al 
bezig om deze toekomst dichterbij te brengen. Dit doen 
we door (opwekking van) duurzame energie en energiebe-
sparing te stimuleren en de netten aan te passen.

A. Energiebesparing
We faciliteren energiebesparing. Ruimteverwarming is 
hiervan een voorbeeld. Door isolatie is de energiebehoefte 
al flink afgenomen. De resterende vraag willen wij zo 
efficiënt mogelijk invullen. De warmtepomp biedt deze 
mogelijkheid. We zien de pomp daarom in steeds meer 
nieuwbouwhuizen komen. Om de warmtepomp optimaal 
te benutten, legt Alliander verbinding met ontwikkelaars 
en gebruikers. 

B. Opwekking van duurzame energie
We ontwikkelen onze kennis. De meerderheid van de 
windturbines in Nederland staat in ons voorzieningsge-
bied. Daardoor kennen wij de effecten van deze vorm van 
duurzame opwek. Energievoorziening door windturbines 
is al ‘volwassen’ en (bijna) commercieel rendabel. Andere 
vormen van duurzame energie zijn nog klein en hebben 
behoefte aan stimulans. Door samenwerking met klanten 
en kennisinstellingen helpen wij om ook deze opwekkers 
te laten groeien. De komende jaren richt onze aandacht 
zich met name op klanten die biogas of zonnestroom 
willen produceren.

C. Netaanpassing
De uitdaging is om alle toekomstige ontwikkelingen te 
kunnen faciliteren en de netten toch betrouwbaar en 
betaalbaar te houden. Door toepassing van innovatieve 
technologieën maken wij onze netten steeds slimmer en 
flexibeler. Hierdoor weten wij steeds beter wat er in en 
aan ons net gebeurt. Bovendien zorgt de toenemende 
flexibiliteit dat wij zoveel mogelijk nieuwe ontwikkelin-
gen kunnen faciliteren. Zo kunnen wij in de toekomst 
meer klanten bedienen tegen dezelfde kosten en met 
minimale hinder.

dE TOEKOMST VRAAgT OM 
iNNOVATiE
hRe-ketel
Een mogelijk belangrijke ontwikkeling is de komst van 
de HRe-ketel. Deze kan de opvolger worden van de be-
staande HR-ketel. Behalve warmte levert een HRe-ketel 
ook elektriciteit. Op deze manier kan een consument 
een deel van zijn elektriciteitsvraag zelf opwekken. Dit 
leidt niet alleen tot een lagere energierekening, maar 
zorgt er ook voor dat Nederland efficiënter met aardgas 
omgaat. Bij grote elektriciteitscentrales wordt de gepro-
duceerde warmte zelden gebruikt. Dit verlies heeft de 
thuiscentrale niet. In Apeldoorn loopt een proef met 170 
HRe-ketels. Alliander onderzoekt hier samen met ge-
meente, ketelleverancier, energieleverancier en woning-
bouwvereniging wat de effecten zijn. In eerste instantie 
wordt gekeken hoe deze ketels het in de praktijk doen 
en wat de gevolgen voor het net zijn. Later zal ook ge-
test worden of het mogelijk is nog meer op geld en mi-
lieu te besparen, zonder dat de klant comfort verliest.

warmtepompen
Ruimteverwarming is de grootste energieverbruiker in 
veel woningen. Daarom is er veel aandacht om dit 
terug te brengen. Met isolatie is de energiebehoefte al 
flink afgenomen. De resterende vraag willen we zo 
efficiënt mogelijk invullen. De warmtepomp biedt deze 
mogelijkheid. We zien de pomp daarom in steeds meer 
nieuwbouwhuizen komen. Om de potentie van een 
warmtepomp optimaal te benutten, is coördinatie 

tussen netbeheerder, ontwikkelaar en gebruiker nodig. 
Wijken met warmtepompen hebben geen gasnet 
nodig, maar vaak wel een sterker elektriciteitsnet. 
Hoeveel sterker is afhankelijk van het soort warmte-
pomp en de manier waarop de bewoner die gaat 
gebruiken. Door hier al in een vroeg stadium afspraken 
over te maken kan direct een juiste energievoorziening 
ontwikkeld worden. Zo houden wij ook in de toekomst 
een betrouwbare en betaalbare energievoorziening.

Biogasnetten
De productie van biogas neemt toe. Het is een duurza-
me oplossing voor aardgas. Een probleem is dat het 
vaak duur is om biogas op te werken tot de kwaliteit 
van aardgas. In sommige situaties kan de aanleg van 
een biogasnet hiervoor een oplossing zijn. Op een 
biogasnet zijn meerdere producenten aangesloten die 
biogas leveren. Deze producenten hoeven niet ieder 
voor zich het gas op te wekken, wat aanzienlijk in de 
kosten scheelt. Dit gas kan vervolgens, gemengd met 
aardgas, aan klanten worden geleverd. Omdat aardgas 
de backup is bij onvoldoende biogas, besparen we hier 
op fossiele energie en CO2 uitstoot. De klanten van dit 
gas hebben een ketel nodig die geschikt is voor een 
mengsel van biogas en aardgas. 
Alliander heeft in 2010 het concept van bionetten 
ontwikkeld en werkt nu samen met een ketelfabrikant 
aan de voorbereiding van een praktijkproef. De proef 
moet informatie opleveren over de haalbaarheid van 
dergelijke netten. Zo helpt Alliander om Nederland 
steeds groener te maken.
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in het verslagjaar 2010 hebben voor 

alliander in financieel opzicht twee belang-

rijke zaken plaatsgevonden, te weten de 

aankoop van de aandelen in het netwerk-

bedrijf endinet op 1 juli 2010 en de uitgifte 

van de achtergestelde eeuwigdurende obli-

gatielening op 4 november 2010. 

Ook zijn in september 2010 door de Energiekamer de 
x-factoren voor de komende reguleringsperiode vastge-
steld die tot gevolg hebben dat de maximumtarieven in de 
komende reguleringsperiode jaarlijks mogen stijgen. 

Aankoop en integratie Endinet
In december 2009 werd met de voormalige aandeelhou-
ders van Endinet op hoofdlijnen overeenstemming 
bereikt over de voorgenomen overdracht van de aandelen 
in het netwerkbedrijf Endinet. In januari 2010 heeft een 
boekenonderzoek plaatsgevonden op basis waarvan de 
definitieve koopovereenkomst is opgesteld, die op 4 maart 
2010 door partijen is ondertekend. Op 1 juli 2010 heeft 
Alliander alle aandelen in Endinet overgenomen voor een 
bedrag van € 136 miljoen. Dit bedrag is betaald uit eigen 
beschikbare middelen. In aansluiting op deze overname 
heeft Alliander in juli 2010, eveneens uit eigen middelen, 
voor een totaalbedrag van € 682 miljoen alle externe 
leningen van Endinet afgelost alsmede een rentederivaat 
afgekocht. Voor een nadere toelichting op de verwerking 
van deze mutaties wordt verwezen naar pagina 107 in de 
jaarrekening. De cijfers van Endinet zijn vanaf 1 juli 2010 
verantwoord in de geconsolideerde cijfers van Alliander.
Endinet heeft een jaaromzet van circa € 110 miljoen en 
circa 300 medewerkers in dienst. Door de combinatie met 
Endinet heeft Alliander zijn positie versterkt. De overna-
me van Endinet is volledig in lijn met het strategisch 
kader zoals aangegeven door de Commissie publiek 
aandeelhouderschap energiebedrijven (Commissie Kist). 
Naar het oordeel van de Commissie Kist is herverkaveling 
van het netbeheer gewenst. De Commissie beveelt aan het 
huidige aantal netbeheerders terug te brengen tot drie à 
vijf regionaal logisch verdeelde bedrijven. 

Op 1 januari 2011 heeft Liander de activiteiten van 
gasnetbeheerder Endinet Haarlemmermeer B.V. in zijn 
bestaande activiteiten geïntegreerd. Klanten in de 
gemeente Haarlemmermeer hebben vanaf 1 januari 2011 
voor zowel elektriciteit als gas te maken met netbeheer-
der Liander. De netbeheerders Endinet Oost-Brabant N.V. 
en Endinet Regio Eindhoven B.V. zijn per 1 januari 2011 
gefuseerd tot Endinet B.V. Met de verkopers is afgespro-
ken dat Endinet B.V. tot in elk geval 1 juli 2015 als 
netbeheerder binnen Alliander blijft bestaan. 

Overname Stam
Op 16 maart 2010 heeft Alliander de aandelen in het 
aannemingsbedrijf Stam Heerhugowaard Holding B.V. 
(Stam) overgenomen. De koopprijs voor deze aandelen 
bedroeg € 11 miljoen. Stam heeft een jaaromzet van circa 
€ 24 miljoen en heeft ongeveer 150 medewerkers in 
dienst. Met deze overname heeft Alliander zich op termijn 
verzekerd van voldoende monteurcapaciteit in Noord-
Holland. De cijfers van Stam zijn vanaf 16 maart 2010 
(datum overdracht aandelen) meegenomen in de geconso-
lideerde cijfers van Alliander. Voor een nadere toelichting 
wordt verwezen naar pagina 107 in de jaarrekening.

Financiering 
Op 4 november 2010 heeft Alliander een achtergestelde 
eeuwigdurende obligatielening uitgegeven voor een bedrag 
van nominaal € 500 miljoen (uitgiftekoers 99,495%) met 
een couponrente van 4,875%. Conform IFRS is de achter-
gestelde eeuwigdurende obligatielening in de balans opge-
nomen als eigen vermogen. Met de uitgifte heeft Alliander 
meer bewegingsruimte gecreëerd binnen zijn financiële 
kaders gericht op het handhaven van een solide A rating 
profiel. De kerncijfers op pagina 4 zijn opgesteld op basis 
van IFRS. Op pagina 62 in dit jaarverslag zijn - waar van 
toepassing - de ratio’s ook berekend op basis van het fi-
nancieel beleid waarbij voor wat betreft de achtergestelde 
eeuwigdurende obligatielening wordt uitgegaan van 50% 
eigen vermogen van deze lening.

Regulatorische ontwikkelingen 
De Energiekamer heeft in augustus 2010 voor de regionale 
netbeheerders de Methodebesluiten elektriciteit en gas 
voor de nieuwe reguleringsperiode (2011-2013) vastge-
steld. In deze besluiten wordt de methode bepaald, 
waarmee de doelmatigheidskortingen (x-factoren) en de 

financieel



57FinanCieel56 Jaarverslag 2010 57FinanCieel56 Jaarverslag 2010

kwaliteitstermen (q-factoren) worden berekend. Ten 
opzichte van de methode uit de voorgaande reguleringspe-
riode (2008-2010) betreffen de belangrijkste wijzigingen 
van algemene aard enerzijds de verhoging van het sector-
breed toegestane rendement naar 6,2% (was 5,5%) en 
anderzijds de outputmeting bij kleinverbruik op basis van 
de rekencapaciteiten (was volume). Daarnaast zijn bij gas 
met ingang van 2011 ook de aansluitingen in de regulering 
betrokken. Specifiek voor elektriciteit geldt dat de output-
meting is uitgebreid met de invoeding op de regionale 
netten en dat de kwaliteitsregulering nu twee indicatoren 
hanteert, namelijk de onderbrekingsduur en de onderbre-
kingsfrequentie (was de gemiddelde uitvalduur).

In september 2010 zijn de niveaus van de x-factoren en de 
q-factoren voor de jaren 2011 - 2013 vastgesteld. Voor 
nagenoeg alle regionale netbeheerders zijn negatieve 
x-factoren vastgesteld wat impliceert dat de maximumta-
rieven in de komende reguleringsperiode jaarlijks mogen 
stijgen. De redenen voor deze negatieve factoren zijn het 
in lijn brengen van de sectorinkomsten met het niveau 
van de sectorkosten, de verhoging van de reële WACC 
(sectorbrede toegestane rendement) en de relatief geringe 
stijging van de sectorkosten in de afgelopen jaren. 

Rating
Op 6 augustus 2010 heeft Standard & Poor’s de lange en 
korte termijn rating herbevestigd op A/Stable/A-1. Door 
Moody’s is in het 1e halfjaar van 2010 de lange termijn 
rating verhoogd naar Aa3 en de korte termijn rating van 
Prime-1 herbevestigd. Deze ratings en outlook zijn per 29 
december 2010 herbevestigd.

gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na 
balansdatum voorgedaan die van materiële invloed zijn 
op de jaarrekening 2010.

FiNANCiEEL BELEid

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 investeren. Algemene uitgangspunten van het 
financieel beleid zijn het zorg dragen voor een evenwich-
tig aflossingsschema, het beschikken over gecommitteer-
de kredietfaciliteiten en het aanhouden van voldoende 
liquide middelen. Met het opereren binnen het financiële 
kader en de algemene uitgangspunten wordt een solide A 
rating profiel gehandhaafd. 
Het financiële kader waarbinnen Alliander opereert en 
waarbij, afwijkend van IFRS, de in 2010 uitgegeven 
achtergestelde eeuwigdurende obligatielening voor 50% als 
eigen vermogen en voor 50% als vreemd vermogen wordt 

aangemerkt, wordt gevormd door de volgende ratio’s:
Funds from operations (FFO) / nettoschuld > 20%; -
Rentedekking > 3,5; -
Nettoschuld / (nettoschuld + eigen vermogen) < 60%;  -
Eigen vermogen / balanstotaal minus vooruitontvan- -
gen opbrengsten > 30%, 

een solide A rating profiel en voldoen aan regelgevingcri-
teria voor de netbeheerders Liander en Endinet.

investeringsbeleid
Het investeringsbeleid past binnen het financieel beleid 
dat onderdeel uitmaakt van de strategie van Alliander. 
Het investeringsbeleid bevat elementen als maatschap-
pelijk draagvlak, reguleringseisen voor de investeringen 
in het gereguleerde domein en het realiseren van een 
adequate investeringsvergoeding. Investeringsvoor-
stellen worden getoetst aan minimumrendementseisen 
en aan criteria opgenomen in het financieel beleid. Naast 
kwantitatieve eisen moeten investeringsvoorstellen ook 
voldoen aan kwalitatieve vereisten, bijvoorbeeld dat 
investeringen in lijn moeten zijn met de ondernemings-
strategie en ook de stakeholdersbelangen moeten dienen. 
Overigens dient te worden vermeld dat ten aanzien van 
investeringen in het gereguleerde domein de bewegings-
ruimte uiterst beperkt is, aangezien deze in beginsel 
voortvloeien uit de wettelijke taak van de netbeheerder.

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 de toezichthouders vereiste investeringen of financi-
ele criteria een hoger winstinhoudingpercentage 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%. Deze dividendrestric-
tie geldt tot 1 januari 2014.

RESULTAATANALySE 

Bijzondere posten
De resultaten van Alliander kunnen worden beïnvloed 
door bijzondere posten en fair value mutaties. Bijzondere 
posten worden door Alliander gedefinieerd als posten die 
– in de opinie van het management – niet direct voort-
vloeien 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. 

De bijzondere posten en fair value mutaties in 2010 zijn 
per saldo uitgekomen op een bate van € 48 miljoen na 
belastingen (2009: bate € 152 miljoen). In onderstaande 
tabel is een overzicht opgenomen van de gerapporteerde 
cijfers en de cijfers exclusief bijzondere posten en fair 
value mutaties.
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TOELiChTiNg BijzONdERE POSTEN

Overige baten
(2010: nihil, 2009: € 178 miljoen bate)
De bijzondere baten in 2009 betreffen de bruto boekwinst 
in 2009 op de verkoop van HS-netten (€ 168 miljoen) aan 
TenneT en de verkoop van de aandelen van Liandyn B.V. 
aan Ziut B.V. (€ 10 miljoen).

Kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele 
kosten
(2010: € 7 miljoen last, 2009: € 22 miljoen last)
De bijzondere last in 2010 betreft kosten gemaakt 
samenhangend met cross border leases, waaronder 
kosten van de herwaardering van een aan een cross 
border leaseconstructie gerelateerde belegging in verband 
met de kredietcrisis, en het vormen van een voorziening 
in dit kader.
De bijzondere last in 2009 van € 22 miljoen heeft onder 
andere betrekking op de uitgekeerde personeelsgratifica-
tie in verband met de afsplitsing van N.V. Nuon Energy.

Financiële baten
(2010: € 7 miljoen bate, 2009: € 4 miljoen bate)
De bijzondere bate in 2010 van € 7 miljoen vloeit hoofdza-
kelijk voort uit enerzijds de positieve waardemutatie van 
€ 18 miljoen van een rente-instrument in verband met de 
overname van Endinet en bijzondere rentelasten tot een 
bedrag van € 11 miljoen in verband met het afdekken van 
het renterisico van de achtergestelde eeuwigdurende 
obligatielening anderzijds. De bijzondere bate van € 4 
miljoen in 2009 betreft ontvangen rente in verband met 
terugontvangsten op voorlopig betaalde aangiftes 
vennootschapsbelasting.

Resultaat deelnemingen en joint ventures
(2010: nihil, 2009: € 13 miljoen bate)
De bijzondere bate van € 13 miljoen in 2009 heeft betrek-
king op de eenmalige opbrengst van de verkoop van een 
deelneming door N.V. Kema. Alliander heeft een belang 
van 25% in N.V. Kema.

Belastingen
(2010: € 48 miljoen bate, 2009: € 21 miljoen last)
In 2010 is een bijzondere bate verantwoord van € 55 
miljoen die het gevolg is van een positief effect op de 
belastinglatentie door een aanpassing van de geprognos-
ticeerde resultaten voor de lange termijn. Daarnaast is in 
2010 een bedrag van € 7 miljoen als een bijzondere last 
verantwoord in verband met een aanpassing van de 
belastinglatentie vanwege de verlaging van het belasting-
tarief voor de vennootschapsbelasting van 25,5% naar 
25% vanaf 2011. Het belastingeffect op de bijzondere 
posten bedroeg over 2009 € 33 miljoen. Daarnaast was in 
2009 sprake van een bijzondere bate van € 12 miljoen in 
verband met een vrijval van een eerder gemaakte inschat-
ting van te betalen vennootschapsbelasting uit voorgaan-
de jaren.

wiNST-EN-VERLiESREKENiNg  
OVER 2010
Netto-omzet 
De netto-omzet over het boekjaar 2010 is ten opzichte van 
het vorige boekjaar gedaald met € 14 miljoen (-1%) naar  
€ 1.432 miljoen. De daling van € 16 miljoen bij elektrici-
teit is vooral het gevolg van enerzijds lagere gereguleerde 
transporttarieven (€ 31 miljoen) en anderzijds de consoli-
datie vanaf 1 juli 2010 van Endinet (€ 15 miljoen).  

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

2010 2009 2010 2009 2010 2009

Netto-omzet 1.432 1.446 - - 1.432 1.446

Overige baten 93 304 - 178 93 126

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten -1.078 -1.162 -7 -22 -1.071 -1.140

afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen -241 -214 - - -241 -214

geactiveerde eigen productie 124 117 - - 124 117

Bedrijfsresultaat (EBiT) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 330 491 -7 156 337 335

Financële baten/(lasten ) -108 -128 7 4 -115 -132

resultaat deelnemingen en joint ventures 8 20 - 13 8 7

Resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 230 383 - 173 230 210

Belastingen -8 -71 48 -21 -56 -50

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 222 312 48 152 174 160

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten - 226 - - - 226

Resultaat na belastingen 222 538 48 152 174 386
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Totaal bedrijfskosten
€ miljoen

2010 2009

De stijging van € 31 miljoen bij gas is voornamelijk het 
gevolg van de consolidatie vanaf 1 juli 2010 van Endinet. 
De daling van € 41 miljoen aan overige producten houdt 
voornamelijk verband met het wegvallen van de netto-
omzet door de deconsolidatie van Liandyn B.V. (opgeno-
men in Ziut B.V.) van € 63 miljoen deels gecompenseerd 
door de consolidatie van acquisities (€ 29 miljoen). 

Overige baten 
De overige baten zijn in het boekjaar 2010 uitgekomen op 
€ 93 miljoen (2009: € 304 miljoen). De daling van € 211 
miljoen is in belangrijke mate het gevolg van de in 2009 
verantwoorde boekwinst voor belastingen van € 168 
miljoen op de verkoop van HS-netten aan TenneT, de als 
gevolg van de juridische afsplitsing van N.V. Nuon Energy 
per 30 juni 2009 tot een bedrag van € 36 miljoen lagere 
opbrengsten van N.V. Nuon Energy voor dienstverlening 
door staven en service-units alsmede van de boekwinst op 
de verkoop van Liandyn B.V. in 2009 (€ 10 miljoen).

Bedrijfskosten 
De totale bedrijfskosten (kosten van inkoop, uitbesteed 
werk, operationele kosten, afschrijvingen en geactiveerde 
productie) over het boekjaar 2010 zijn uitgekomen op  
€ 1.195 miljoen (2009: € 1.259 miljoen). De daling van € 64 
miljoen ten opzichte van 2009 is vooral veroorzaakt door: 

Lagere kosten in 2010 voor staven (€ 25 miljoen) en voor  -
netverliezen (€ 19 miljoen) en de in 2009 verantwoorde 
splitsingskosten, reservering voor voorzieningen en 
kosten voor strategische projecten van € 79 miljoen en 
Hogere inkoopkosten van TenneT van € 53 miljoen als  -
gevolg van de verkoop van HS-netten aan TenneT en van-
wege reguliere tariefstijgingen van de transportinkoop. 

De post personeelskosten is in 2010 met € 6 miljoen 
gedaald ondanks het hogere aantal medewerkers. Dit is 
het gevolg van de eenmalige personeelsgratificatie van  
€ 23 miljoen in 2009. De externe personeelskosten zijn 
ook gedaald vanwege vervanging van ingehuurde mede-
werkers door eigen medewerkers. 

Bedrijfsresultaat 
Over het boekjaar 2010 is het bedrijfsresultaat gedaald 
met € 161 miljoen naar € 330 miljoen. Exclusief bijzonde-
re posten en fair value mutaties is het bedrijfsresultaat 

over het boekjaar 2010 ten opzichte van 2009 marginaal 
gestegen tot € 337 miljoen (2009: € 335 miljoen). De 
oorzaken zijn hiervoor aangegeven. 

Financiële baten en lasten 
In het boekjaar komen de financiële baten en lasten per 
saldo uit op een last van € 108 miljoen (2009: € 128 
miljoen). Het verschil van € 20 miljoen ten opzichte van 
2009 is grotendeels het gevolg van de herfinanciering in 
2009 van de rekening-courant met Nuon Energy tegen 
lagere rentelasten en een lagere gemiddelde nettoschuld 
door aflossingen. Het saldo financiële baten en lasten 
exclusief bijzondere posten en fair value mutaties 
bedraagt over 2010 € 115 miljoen (2009: € 132 miljoen). 

deelnemingen en joint ventures 
Het aandeel in het resultaat na belastingen van deelne-
mingen en joint ventures bedraagt in het boekjaar 2010  
€ 8 miljoen (2009: € 20 miljoen) en bestaat hoofdzakelijk 
uit de resultaten van de deelnemingen Ziut B.V. en N.V. 
Kema. In het resultaat van 2009 is een bijzondere bate 
begrepen in verband met de verkoop van een deelneming 
door N.V. Kema van € 13 miljoen.

Belastingen 
De effectieve belastingdruk (de belastingdruk uitgedrukt 
als percentage van het resultaat voor belastingen uit 
voortgezette activiteiten exclusief het resultaat na 
belastingen uit deelnemingen en joint ventures) bedraagt 
over het boekjaar 2010 3,6% (2009: 19,6%). Het grote 
verschil tussen de nominale en de effectieve druk is 
vooral een gevolg van een positief effect op de latente 
belastingvordering van € 55 miljoen door een aanpassing 
van geprognosticeerde resultaten voor de lange termijn. 
Voorts is als gevolg van de aanpassing van het belasting-
tarief voor de vennootschapsbelasting van 25,5% naar 
25% vanaf 2011 de latente belastingvordering met € 7 
miljoen neerwaarts aangepast. De lagere druk van 2009 
ten opzichte van de nominale druk van 25,5% werd 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 HS-
netten in 2009 realisatie plaatsgevonden van een niet 
nominaal gewaardeerde latente belastingvordering.

1.195
1.259

Netto omzet
€ miljoen

2010 2009

 Overige producten

 Meetdienst

 gas

 elektriciteit

174 215

152 140

315 284

791 807

1.432 1.446
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Bedrijfsresultaat
€ miljoen

2010 2009

Resultaat na belastingen
€ miljoen

2010 2009

Resultaat na belastingen uit voortgezette  
activiteiten 
Het resultaat na belastingen is over het boekjaar 2010 
uitgekomen op € 222 miljoen (2009: € 312 miljoen). Deze 
afname is, zoals hiervoor toegelicht, in belangrijke mate 
veroorzaakt door de boekwinst (€ 130 miljoen na belastin-
gen) in 2009 op de verkoop van HS-netten aan TenneT, 
deels gecompenseerd door een positieve mutatie van de 
belastinglatentie in 2010. Het resultaat na belastingen 
exclusief bijzondere posten en fair value mutaties 
bedraagt over het jaar 2010 € 174 miljoen ten opzichte 
van € 160 miljoen over 2009. 

Resultaat na belastingen uit beëindigde 
bedrijfsactiviteiten
Het resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsacti-
viteiten (2009: € 226 miljoen) bestaat uit het nettoresul-
taat van N.V. Nuon Energy, waarin de afgesplitste 
productie- en leveringsactiviteiten van n.v. Nuon zijn 
ondergebracht. Voor 2009 betreft dit een half jaar, 
aangezien N.V. Nuon Energy op 30 juni 2009 is afge-
splitst van n.v. Nuon (thans Alliander N.V.).

ANALySE PER SEgMENT

Algemeen
Met ingang van het verslagjaar 2010 past Alliander IFRS 
8 (Operating segments) toe. 
Alliander onderscheidt de volgende segmenten:

Netbeheer Liander; -
Netwerkbedrijf Endinet; -

Overige activiteiten binnen de Alliander-groep. -
In onderstaande tabel zijn per gerapporteerd segment de 
cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties 
vermeld. Deze resultaten sluiten direct aan op de perio-
dieke interne rapportage. Voor een uitgebreide toelichting 
op de rapportage van de segmenten wordt verwezen naar 
pagina 109 van de jaarrekening.

Netbeheer Liander 
Het segment Netbeheer Liander betreft de juridische enti-
teit Liander N.V. die als aangewezen netbeheerder binnen 
het netwerkbedrijf Alliander zorg draagt voor de wette-
lijke beheerstaak over kabels, leidingen en toebehoren in 
Gelderland, Friesland, Noord-Holland en delen van Zuid-
Holland en Flevoland. Liander zorgt voor de aansluiting 
van klanten op de energie-infrastructuur en voor het trans-
port naar die klanten van elektriciteit en gas. De externe 
opbrengsten over het jaar 2010 zijn ten opzichte van 2009 
gedaald met € 44 miljoen naar € 1.305 miljoen. Deze da-
ling is vooral het gevolg van lagere gereguleerde transport-
tarieven in 2010. De bedrijfskosten zijn gedaald met € 8 
miljoen, met name een gevolg van de daling van de opera-
tionele kosten. Het bedrijfsresultaat is in vergelijking met 
2009 € 46 miljoen lager uitgekomen op € 342 miljoen.

Netwerkbedrijf Endinet
Het segment Netwerkbedrijf Endinet betreft de Endinet-
groep waarvan in 2010 onder meer een drietal netbeheer-
ders deel uitmaakte: Endinet Haarlemmermeer B.V., 
Endinet Oost-Brabant N.V. en Endinet Regio Eindhoven 
B.V., die als aangewezen netbeheerders binnen het 
netwerkbedrijf Endinet zorg dragen voor de wettelijke 

330

491

Primaire segmentatie

€ miljoen Netbeheer Liander Netwerkbedrijf Edinet Overig Eliminaties Totaal

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Bedrijfsopbrengsten

externe opbrengsten 1.305 1.349 64 - 156 223 - - 1.525 1.572

interne opbrengsten 11 21 - - 262 285 -273 -306 - -

Totaal bedrijfsopbrengsten 1.316 1.370 64 - 418 508 -273 -306 1.525 1.572

Bedrijfskosten

Totaal bedrijfskosten 974 982 45 - 442 561 -273 -306 1.188 1.237

Bedrijfsresultaat 342 388 19 - -24 -53 - - 337 335

222

312
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beheerstaak over kabels, leidingen en toebehoren in delen 
van Noord-Holland en Noord-Brabant en zorgen voor de 
aansluiting van klanten op de energie-infrastructuur en 
voor het transport naar die klanten van elektriciteit en 
gas. Endinet is per 1 juli 2010 door Alliander overgeno-
men. Zoals eerder vermeld heeft Liander op 1 januari 
2011 de activiteiten van Endinet Haarlemmermeer B.V. in 
zijn bestaande activiteiten geïntegreerd en zijn op die 
datum de netbeheerders Endinet Oost-Brabant N.V. en 
Endinet Regio Eindhoven B.V. gefuseerd tot Endinet B.V. 
De externe bedrijfsopbrengsten over de periode 1 juli tot 
en met 31 december 2010 zijn uitgekomen op € 64 
miljoen. Het bedrijfsresultaat bedraagt over dezelfde 
periode € 19 miljoen. 

Overig
Het segment Overig betreft het geheel van de overige 
operationele segmenten binnen de Alliander-groep, zoals 
de activiteiten van Liandon, Stam, Alliander AG, de 
staven en de service-units. De externe bedrijfsopbrengs-
ten over het jaar 2010 zijn ten opzichte van 2009 gedaald 
met € 67 miljoen naar € 156 miljoen. Deze daling is het 
gevolg van ondermeer lagere opbrengsten van staven en 
service-units voor dienstverlening aan N.V. Nuon Energy 
als gevolg van de juridische afsplitsing per 30 juni 2009 
van N.V. Nuon Energy alsmede door de deconsolidatie van 
Liandyn B.V. Het bedrijfsresultaat over het jaar 2010 
bedraagt € 24 miljoen negatief. De verbetering van € 29 
miljoen ten opzichte van het jaar 2009 is in belangrijke 
mate veroorzaakt door lagere kosten bij de staven.

BALANS

Hieronder is in verkorte vorm de balans per 31 december 
2010 opgenomen. 

Onderstaand worden de significante mutaties in de 
balans per 31 december 2010 toegelicht ten opzichte van 
de situatie per 31 december 2009. Voor de uitgebreide 
toelichting op de balansposten wordt verwezen naar de 
jaarrekening.

Vaste activa
De vaste activa per 31 december 2010 zijn ten opzichte van 
31 december 2009 met € 817 miljoen gestegen. Deze 
stijging komt met name voort uit mutaties in de materiële 
en immateriële vaste activa. Bij de materiële vaste activa 
is de stijging (totaal € 764 miljoen) vooral het gevolg van 
de overname van Endinet per 1 juli 2010. Daarnaast 
waren in 2010 de investeringen hoger dan de afschrijvin-
gen. De stijging van de post immateriële vaste activa met 
€ 111 miljoen wordt verklaard door de goodwill bij 
aankoop van zowel Endinet als Stam en daarnaast de 
consolidatie van de immateriële vaste activa van Endinet. 
De belangrijkste mutatie onder de overige vaste activa 
betreft de daling van de latente belastingvorderingen met 
€ 119 miljoen. Deze daling is hoofdzakelijk het gevolg van 
de toepassing van de fiscale faciliteit betreffende de 
mogelijkheid van het versneld afschrijven van investerin-
gen. De afname is deels tenietgedaan door een aanpassing 
van geprognosticeerde resultaten voor de lange termijn 
met een totaal positief effect op de belastinglatentie van  
€ 55 miljoen. Verder zijn passieve belastinglatenties van 
Endinet, totaal € 59 miljoen, in mindering gebracht op de 
bestaande actieve latentie van Alliander als gevolg van 
verrekeningsmogelijkheden binnen de fiscale eenheid, 
waartoe ook Endinet per 1 juli 2010 behoort.
 
Vlottende activa
De afname van de vlottende activa met € 173 miljoen in 
vergelijking met de stand per 31 december 2009 naar  
€ 952 miljoen is vooral het gevolg van de daling van de 
positie van liquide middelen en de financiële activa 
(zijnde deposito’s) als gevolg van de aankoop van Endinet 
uit eigen middelen. Voor een deel is dit gecompenseerd 
door de ontvangsten in november 2010 als gevolg van de 
uitgifte van de achtergestelde eeuwigdurende obligatiele-
ning. Voorts is het debiteurensaldo gedaald als gevolg van 
de ontvangst in 2010 van enkele grote bedragen. 

Eigen vermogen
Het eigen vermogen per 31 december 2010 is ten opzichte 
van het niveau van ultimo 2009 met € 661 miljoen 
gestegen tot € 2.906 miljoen. Voor een overzicht van de 

geconsolideerde balans

€ miljoen Alliander N.V.

Activa 31 december 2010 31 december 2009

vaste activa 6.448 5.631

vlottende activa 952 1.125

Totaal activa 7.400 6.756

Eigen vermogen en verplichtingen

Totaal eigen vermogen 2.906 2.245

langlopende verplichtingen 3.965 3.919

Kortlopende verplichtingen 529 592

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 7.400 6.756
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mutaties wordt verwezen naar pagina 94 van de jaarreke-
ning. De achtergestelde eeuwigdurende obligatielening 
bedraagt nominaal € 500 miljoen; de uitgiftekoers 
bedroeg 99,495% zodat € 498 miljoen is ontvangen. 
Hierop zijn vervolgens rechtstreekse kosten van in totaal 
€ 4 miljoen in mindering gebracht, zodat een eigen 
vermogenstoename resteert van € 494 miljoen.

Langlopende verplichtingen 
De langlopende verplichtingen zijn ten opzichte van de 
stand per 31 december 2009 vrijwel gelijk gebleven. 

Kortlopende verplichtingen
De kortlopende verplichtingen per 31 december 2010 zijn 
ten opzichte van de stand ultimo 2009 met € 63 miljoen 
gedaald naar € 529 miljoen, voornamelijk door lagere 
handelsschulden, een daling van de belastingverplichtin-
gen en aflossingen van kortlopende rentedragende 
verplichtingen. 

KASSTROMEN

Hieronder is een samengevat overzicht opgenomen van 
het kasstroomoverzicht over 2010. Dit verkorte overzicht 
heeft alleen betrekking op Alliander. De cijfers van N.V. 
Nuon Energy over de eerste helft van 2009 zijn voor 
vergelijkingsdoeleinden niet in het overzicht opgenomen.

geconsolideerd kasstroomoverzicht

€ miljoen
2010 20091

Kasstroom uit operationele activiteiten 508 448

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -340 72

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -118 -306

Nettokasstroom 50 214

1 Pro forma.

Voor het jaar 2010 is de kasstroom uit operationele 
activiteiten uitgekomen op € 508 miljoen (2009: € 448 
miljoen). De toename van € 60 miljoen is mede een gevolg 
van de voor 2009 voor vergelijkingsdoeleinden gecorri-
geerde non-cash bate van € 130 miljoen betreffende de 
boekwinst na belastingen op de verkoop van HS-netten 
aan TenneT. Over het jaar 2010 is een investeringskas-
stroom gerealiseerd van € 340 miljoen (uitstroom) ten 
opzichte van een instroom van € 72 miljoen over 2009. De 
afname van € 412 miljoen wordt in belangrijke mate 
verklaard door de in 2009 voor € 368 miljoen verantwoor-
de opbrengst van de verkoop van HS-netten aan TenneT 
alsmede door de uitgaven voor de aankoop in 2010 voor in 
totaal € 56 miljoen van Endinet en Stam. Hierbij is 
rekening gehouden met het saldo meegekochte liquide 
middelen van deze bedrijven. Het bedrag van € 56 miljoen 
heeft voor € 47 miljoen betrekking op Endinet (betaald  
€ 136 miljoen, meegekochte liquide middelen € 89 miljoen) 

en voor € 9 miljoen op Stam (betaald € 11 miljoen, 
meegekochte liquide middelen € 2 miljoen).

investeringen in materiële vaste activa

€ miljoen
2010 2009

elektriciteit gereguleerd 192 199

gas gereguleerd 54 41

gasaansluitingen/-installaties 45 40

Meters en infostroom 30 33

gebouwen, iCT etc. 47 84

Totaal 368 397

De financieringskasstroom is over het jaar 2010 uitgeko-
men op een kasuitstroom van € 118 miljoen ten opzichte 
van een kasuitstroom in 2009 van € 306 miljoen. Het 
verschil van € 189 miljoen wordt vooral per saldo veroor-
zaakt door de aflossing van de rekening-courant met N.V. 
Nuon Energy in 2009 (€ 1.499 miljoen), de uitgifte van het 
EMTN-programma in 2009 (€ 1.250 miljoen), de uitgifte 
van een achtergestelde eeuwigdurende obligatielening in 
2010 (€ 494 miljoen) alsmede de aflossing van financie-
ringsfaciliteiten van Endinet voor in totaal € 682 miljoen. 
Deze laatste post heeft betrekking op de aflossing door 
Alliander in juli 2010 voor een totaalbedrag van € 625 
miljoen aan externe leningen van Endinet alsmede de 
afkoop van een bij Endinet verantwoord rentederivaat 
voor € 57 miljoen.

Vrije kasstroom boekjaar 2010
De vrije kasstroom over het jaar 2010 is uitgekomen op  
€ 168 miljoen (2009: € 152 miljoen). De stijging ten 
opzichte van 2009 met € 16 miljoen wordt verklaard door 
de toename van de kasstroom uit operationele activitei-
ten, deels gecompenseerd door de acquisities van Endinet 
en Stam.

Reconciliatie vrije kasstroom

€ miljoen
2010 20091

Kasstroom uit operationele activiteiten 508 448

investeringen in vaste activa -371 -397

investeringen in deelnemingen -56 -

Bijdrage investeringen van derden 87 101

Vrije kasstroom 168 152

1 Pro forma.
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FiNANCiëLE POSiTiE

Nettoschuld 
De nettoschuldpositie per 31 december 2010 bedraagt  
€ 1.425 miljoen ten opzichte van een nettoschuldpositie 
van € 1.382 miljoen per 31 december 2009. Indien 
conform het financieel beleid van Alliander de achterge-
stelde eeuwigdurende obligatielening voor 50% als 
vreemd vermogen wordt aangemerkt, bedraagt de 
nettoschuld ultimo 2010 € 1.672 miljoen.

Ratio’s
De ratio FFO / nettoschuldpositie betreft het 12-maands 
resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in 
de actieve en passieve belastinglatenties, de bijzondere 
posten en fair value mutaties, verhoogd met het saldo van 
afschrijvingen en amortisaties op de materiële en immateri-
ele vaste activa en vooruitontvangen opbrengsten gedeeld 
door de nettoschuldpositie. Per 31 december 2010 bedraagt 
de ratio 31,9% (ultimo 2009: 25,4%). De stijging wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door de mutatie in de belastingla-
tenties en derhalve ook de FFO in verband met afspraken 
met de Belastingdienst voor oudere jaren en het gebruikma-
ken van fiscale faciliteiten in 2010 met terugwerkende 
kracht. In het financieel beleid van Alliander is geformu-
leerd dat deze ratio minimaal 20% dient te bedragen.

De ratio rentedekking betreft het resultaat na belastin-
gen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en 
passieve belastinglatenties en de bijzondere posten en 
fair value mutaties, verhoogd met de afschrijvingen en 
amortisaties op de materiële en immateriële vaste activa 
en vooruitontvangen opbrengsten en het saldo financiële 
baten en lasten gedeeld door het saldo financiële baten en 
lasten gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair value 
mutaties. Per 31 december 2010 is deze ratio uitgekomen 
op 5,5 (ultimo 2009: 3,7). De hogere uitkomst wordt met 
name veroorzaakt door de mutatie in de belastinglaten-
ties zoals bij de vorige ratio toegelicht. 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 bedraagt per 31 december 2010 39,3% (ul-
timo 2009: 38,7%). In het financieel beleid van Alliander is 
geformuleerd dat deze ratio maximaal 60% mag bedragen.

De solvabiliteitsratio, zijnde het eigen vermogen (inclu-
sief resultaat boekjaar) gedeeld door het balansvermogen 
verminderd met de vooruitontvangen opbrengsten, 
bedraagt per 31 december 2010 44,3% (ultimo 2009: 
41,6%). In het financieel beleid van Alliander is geformu-
leerd dat deze ratio minimaal 30% dient te bedragen.

Reconciliatie nettoschuldpositie per 31 december

€ miljoen
31 december 2010 31 december 2009

langlopende financiële verplichtingen 2.152 2.152

Kortlopende financiële verplichtingen 32 73

verplichtingen uit hoofde van financiële leases 128 120

Brutoschuldpositie 2.312 2.345

liquide middelen 501 451

langlopende financiële activa 123 115

Kortlopende financiële activa 125 301

Beleggingen die dienen ter dekking van leaseverplichtingen uit hoofde van cross border leases 138 125

af: niet vrij ter beschikking staande liquide middelen (met name garantierekeningen in verband 
met onderpand)

- -29

Totaal liquide middelen en beleggingen 887 963

Nettoschuldpositie volgens de jaarrekening (iFRS) 1.425 1.382

50% van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening 247 -

Nettoschuldpositie volgens financieel beleid Alliander 1.672 1.382

Aflossingsschema rentedragende leningen
€ miljoen

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 >2020

6 6

505 506

753

306

4 4 5
62
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Voorstel winstbestemming 2010
De Raad van Bestuur heeft onder goedkeuring van de Raad 
van Commissarissen vastgesteld om een bedrag van 
€ 141,3 miljoen toe te voegen aan de overige reserves. Het 
overige deel van de winst, € 80,4 miljoen, staat ter beschik-
king van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 
Dit komt overeen met 45 procent van het resultaat na 
belastingen, exclusief bijzondere posten na belastingen die 
niet hebben geleid tot kasstromen in het boekjaar 2010 
tenzij gerelateerd aan hedge-accounting. 

Financiering
In het voorjaar van 2010 heeft Alliander de gecommitteer-
de kredietfaciliteit van € 875 miljoen (looptijd tot novem-
ber 2011) vervangen door een nieuwe Revolving Credit 
Facility (RCF) met een totaalbedrag van € 600 miljoen en 
een looptijd tot maart 2015. Daarnaast heeft Alliander 
een EMTN-programma van € 3 miljard waaronder per  
31 december 2010 voor € 2,05 miljard (per 31 december 
2009: € 2,05 miljard) aan obligaties zijn uitgegeven en 
een ECP-programma van € 1,5 miljard waaronder per  
31 december 2010 niet getrokken is. 

Kredietwaardigheid
Op 11 maart 2010 heeft Moody’s de lange termijn rating 
van Alliander N.V. verhoogd van A2 naar Aa3. De korte 
termijn rating van Prime-1 is herbevestigd. De outlook 
voor de ratings blijft stabiel. De ratings en outlook zijn 
per 29 december 2010 herbevestigd. Standard & Poor’s 
heeft mede rekening houdend met de overname van 
Endinet op 6 augustus 2010 de huidige lange en korte 
rating herbevestigd.
De credit ratings van Alliander per eind december 2010 
zijn:

Credit ratings

long term short term

standard & Poor’s a (stable 
outlook)

a-1

Moody’s aa3 (stable 
outlook)

P-1

VOORUiTziChTEN 2011 

investeringen
Gemiddeld bedragen de bruto-investeringen ten behoeve 
van vooral vervanging en uitbreiding van de netwerken  
€ 300 tot 400 miljoen. Wij verwachten hierin de komende 
jaren een lichte stijging te zien in verband met bijvoor-
beeld investeringen in SAS-sensoren en oplaadpunten 
voor elektrische auto’s. De mate waarin decentrale 
opwekking en invoeding op het decentrale net hun 
intrede gaan doen, is mede van invloed bij het vaststellen 
van het niveau van onze meerjareninvesteringen. Eén van 
de meer specifieke investeringsprojecten naast de 
reguliere investeringen betreft de gefaseerde uitrol van 
slimme meters. De huidige vooruitzichten zijn dat vanaf 
2013 tot 2020 de omvang van investeringen in slimme 
meters voor Alliander circa € 80 tot 100 miljoen per jaar 
zal bedragen. 

Financiering
Het financiële beleid van Alliander is erop gericht financi-
eel sterk en flexibel te zijn en te allen tijde goede toegang 
te hebben tot de vreemd vermogen kapitaalmarkt. Hierin 
wordt voorzien door een solide A rating profiel te handha-
ven door onder meer zorg te dragen voor een evenwichtig 
aflossingsschema, het beschikken over gecommitteerde 
kredietfaciliteiten en het aanhouden van voldoende 
liquide middelen en door te opereren binnen het finan-
ciële kader van credit matrices.

Resultaten
Gegeven het gereguleerde karakter van het merendeel van 
de bedrijfsactiviteiten van Alliander, het privatiserings-
verbod, de huidige reguleringsmethodologie en de 
consolidatie van Endinet en Stam, verwachten wij, 
onverwachte en eenmalige ontwikkelingen uitgesloten, 
een hoger bedrijfsresultaat in 2011 dan in 2010.
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We beschouwen risicomanagement als 

een integraal onderdeel van effectief 

management en van de interne sturing en 

beheersing van de organisatie. Onze 

definitie van een risico is de mogelijkheid 

dat een gebeurtenis plaatsvindt, die een 

negatief effect heeft op het behalen van 

de doelstellingen, de bedrijfswaarden of 

het bestaan van onze onderneming. 

Risicomanagement binnen Alliander 
Het doel van risicomanagement is het versterken van de 
mate van zekerheid met betrekking tot het realiseren van 
doelstellingen. De belangrijkste uitkomst van risicoma-
nagement is het verkregen inzicht in de grootste kansen 
en risico’s voor Alliander en ook in de beheersingsmaatre-
gelen die nodig zijn om rekening houdend met deze 
risico’s en kansen de doelstellingen te halen.
We hebben de belangrijkste doelstellingen in de volgende 
ambities vastgelegd.

Voor de klant willen we de beste dienstverlener zijn; -
Voor de medewerker willen we een innovatief en  -
succesvol bedrijf zijn, dat gedreven aan een betere 
samenleving werkt;
Voor de toezichthouder en de maatschappij zijn wij dé  -
natuurlijke partner in ontwikkeling en uitvoering van 
energiebeleid;
Voor de aandeelhouder en vreemd vermogen verschaf- -
fer willen wij een robuuste en maatschappelijk en 
economisch verantwoorde investering zijn met handha-
ving van een solide A rating profiel.

Risicomanagement is een integraal onderdeel van de 
dagelijkse bedrijfsvoering en essentieel voor het succes-
vol uitvoeren van de bedrijfsstrategie. 

RiSiCOBEREidhEid

Ons bedrijf is verantwoordelijk voor het waarborgen van 
de continuïteit van de elektriciteits- en gasnetwerken en 
het minimaliseren van storingen in ons voorzieningsge-
bied. Daarnaast willen we de veiligheids- en milieu-

risico’s tot een minimum beperken.
Van de bedrijfsonderdelen wordt verwacht dat zij bij hun 
bedrijfsvoering de volgende uitgangspunten ten aanzien 
van eventuele risico’s hanteren:

Het expliciet maken van de risicoafweging in de  -
planvorming bij het business- en het jaarplan en in de 
besluitvorming;
Het periodiek reviewen van de relevante risico’s en de  -
risicobeheersingsactiviteiten, óók bij projecten en 
programma’s;
Het voldoen aan wet- en regelgeving; -
Het handelen volgens de interne procedures en de  -
Alliander Gedragscode.

BELANgRijKSTE RiSiCO’S EN 
ONzEKERhEdEN
In het risicomanagementproces van Alliander wordt door 
middel van een impact- en waarschijnlijkheidsanalyse en 
met behulp van scenario’s op alle managementniveaus 
een rangorde van risico’s aangebracht. De hierna beschre-
ven onzekerheden en risico’s  zijn op dit moment de 
meest significante die wij signaleren. Ze zijn gerang-
schikt conform het COSO raamwerk. Daarnaast is 
aangegeven hoe wij tegen het risico aankijken en welke 
(combinatie van) maatregelen toegepast worden om het 
risico te beheersen.
 
Strategische risico’s
Wij definiëren strategische risico’s als onzekerheden die 
de kern van onze bedrijfsvoering raken. 
De belangrijkste strategische risico’s zijn op dit moment:

Energietransitie
Energietransitie kent een brede definitie. Het omvat het 
veranderend gebruik van gas- en elektriciteitsnetten als 
gevolg van bijvoorbeeld de groei van decentrale opwek en 
invoeding, elektrisch vervoer en het ontstaan van twee-
richtingsverkeer in energiemanagement. De opkomst en 
toepassing van nieuwe technieken (intelligente netten en 
slimme meters) maken het mogelijk op verschillende 
niveaus in de netten actief energiemanagement toe te 
passen. Dit is nodig, want traditionele netwerk-beveili-
gingsmethoden en ‘power quality’ handhaving zijn 
ontoereikend als de decentrale opwek en invoeding 

risicomanagement en risicofactoren
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toenemen. Nieuwe, situationeel toe te passen netontwer-
pen zullen noodzakelijk zijn om de veranderingen 
mogelijk te maken.
Het risico bestaat dat wij niet goed of niet tijdig kunnen 
inspelen op de gevraagde aanpassingen van de infrastruc-
tuur. De aanpassingen van het netwerk en het meterpark 
vormen voor Alliander een grote investering, die met een 
aantal onzekerheden gepaard gaat, zoals de verplichtin-
gen die door de wetgever aan de netbeheerders worden 
opgelegd op het gebied van privacy en beveiliging van 
meetgegevens en de daadwerkelijke ontwikkelingen in 
energievraag en –aanbod van de klanten. Politieke 
besluitvorming kan hierbij een rol spelen.

Risicobeheersingsmaatregelen
Onze ambitie is dat wij een actieve rol in de energietransi-
tie willen vervullen. De onzekerheden en risico’s die 
daarmee gepaard gaan willen wij zoveel mogelijk mini-
maliseren. Tot de beheersingsmaatregelen behoren:

Ontwikkelen van kennis en competenties voor alle  -
aspecten van intelligente netten, van netontwerp tot de 
toepassing van sturende (ICT) componenten. Daarnaast 
zijn wij betrokken bij de bepaling van industriestan-
daarden en interoperabiliteit;
Opzetten van pilotprojecten om ervaring op te doen met  -
de technologie. Het betreft onder andere deelname aan 
de Stichting e-laad.nl, Smart City Amsterdam en 
initiatieven op gebied van energiemanagement;
Het Alliander programma voor intelligente netten. Tot  -
dit programma behoort een groot aantal (deel)projecten, 
die binnen Alliander lopen op het gebied van intelligen-
te netten. Hiermee wordt een bedrijfsbrede, gecoördi-

neerde benadering van de verschillende initiatieven 
bevorderd;
Op het gebied van de slimme meter hebben wij een  -
aantal risicobeheersingsactiviteiten ontplooid waarbij 
data- en privacybescherming van de meetgegevens onze 
bijzondere aandacht hebben;
Deelnemen aan initiatieven zoals de taskforce intelli- -
gente netten. Deze taskforce is in 2009 ingesteld door 
de minister van Economische Zaken. De taskforce heeft 
als taak een breed gedragen visie en actieprogramma op 
te stellen voor de realisatie van intelligente netten in 
Nederland. 

Strategische personeelsplanning 
Op middellange termijn zal een groot deel van ons perso-
neelsbestand als gevolg van pensionering uitstromen. Een 
tekort aan technisch opgeleide medewerkers zal een 
verlies aan kennis en ervaring betekenen. Parallel hieraan 
zijn voor de toekomst nieuwe competenties nodig om de 
energietransitie en de digitalisering van de netten goed te 
kunnen faciliteren. Het risico is dat er een tekort ontstaat 
in de bezetting van bedrijfskritische functies, waardoor de 
continuïteit van de netten achteruit kan gaan. 

Risicobeheersingsmaatregelen
Onze doelstelling is het voorkomen van een situatie 
waarin er structurele tekorten in de personeelsbezetting 
ontstaan. Tot de beheersingsmaatregelen behoren:

Invulling geven aan strategische personeelsplanning  -
door te onderzoeken hoe er kan worden voorzien in onze 
kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoeften;
Samenwerken met opleidingsinstituten (ROC’s) en het  -

Risico type Omschrijving onzekerheid/risico impact op Alliander

Strategisch

energietransitie aanpassingen van onze infrastructuur, 
primaire processen en iCT om dit te realiseren

strategische personeelsplanning Optreden tekort aan medewerkers met 
specifieke kennis en ervaring

reputatie en imago Optreden van gebeurtenis die schade 
toebrengt aan de reputatie van alliander

Financieel

Kredietrisico schade door het niet nakomen van een 
financiële verplichting door een wederpartij

Financiering- en liquiditeitsrisico’s
valuta- en interestrisico’s

Het niet kunnen financieren van de 
bedrijfsvoering.

Ontstaan van transactieverliezen en volatiele 
rentelasten.

Us cross border leases Mogelijk verschuldigd worden  
van ‘termination value’

Operationeel

Optreden van een grootschalig incident in 
netten

in gevaar komen van de continïteit van de 
energielevering

Optreden van een grootschalig incident in 
iCT systemen

in gevaar komen van de continuïteit van de 
administratieve klantprocessen

Beheersing van de procestekens aanpassen aansturing en interfaces om 
wijzigingen in processen te beheersen

Regulering en compliance 
Wijzigingen in wet- en regelving betreffende 
regulering

impact op cashflow
Operationele impact op bijvoobeeld slimme 

meter
Mogelijke boete(s)

Het bovenstaande overzicht is niet limitatief.
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inzetten van onze eigen bedrijfsschool;
Het vervangen van externe inhuur door eigen perso- -
neel, waardoor continuïteit en kennisopbouw geborgd 
zijn. Met name binnen ICT is in 2010 een groot aantal 
medewerkers in vaste dienst aangenomen. 

Reputatie en imago
Omdat wij als onderneming midden in de maatschappij 
staan, is voor ons het opbouwen en behouden van een 
goede relatie met onze omgeving van groot belang. Het 
risico bestaat dat door een gebeurtenis onze opgebouwde 
reputatie schade oploopt.

Risicobeheersingsmaatregelen
Het voorkomen van een situatie die tot reputatieschade 
kan leiden, is het beste. In de praktijk is echter onvermij-
delijk dat we incidenteel worden geconfronteerd met 
negatieve berichtgeving. Dan is het van belang om te 
blijven communiceren met de omgeving. Tot de beheer-
singsmaatregelen behoren:

Aanwezigheid Corporate Governance en toepassing van  -
gedragscodes en (disclosure)procedures;
Het uitvoeren van ons communicatiebeleid op alle  -
activiteiten waarmee de reputatie wordt gemanaged en 
bewaakt, waaronder (storings-)woordvoering, brand-
management en stakeholder- en issuemanagement;
Het bestaan van een crisiscommunicatie-organisatie. -

Financiële risico’s
Alliander definieert financiële risico’s als onzekerheden 
die de financiering, de rente- en valutapositie, de liquidi-
teit en de fiscale positie van de onderneming raken. Een 
sterke financiële basis, toegang tot kapitaal en betrouw-
bare verslaglegging zijn essentieel voor Alliander. Indien 
Alliander er niet in slaagt de doelstellingen te realiseren 
met betrekking tot de financiële huishouding zal dit 
Alliander en de stakeholders direct negatief beïnvloeden. 
Omtrent de financiële risico’s en financiële instrumenten 
wordt verwezen naar noot 35 in de jaarrekening. 

Kredietrisico
Het kredietrisico is het risico op een verlies, doordat een 
wederpartij niet bereid of in staat is zijn verplichtingen 
na te komen. 

Risicobeheersingsmaatregelen
Onze doelstelling is het voorkomen van een situatie 
waarin zich een verlies voordoet. Tot de beheersingsmaat-
regelen behoren:
Het consequent uitvoeren van kredietanalyse en krediet-
beheer binnen de hele organisatie. De omvang van het 
kredietrisico dat een transactie met zich meebrengt, is 
bepalend voor de diepte van de analyse die we uitvoeren. 
In het Handboek Credit Risk is vastgelegd hoe we omgaan 
met kredietrisico’s.
Voor ons is de kredietcrisis en de daarop volgende reces-
sie aanleiding geweest om de maatregelen ter beheersing 

van kredietrisico’s verder aan te scherpen. In 2010 is extra 
aandacht besteed aan onze beleggingen, onder andere bij 
financiële instellingen. Wij hebben in 2010 geen krediet-
schade geleden. Er is sprake geweest van een negatieve 
ontwikkeling van de marktwaarde van cross border lease-
beleggingen. 

Valutarisico
Valutarisico’s doen zich voor met betrekking tot inkopen, 
liquide middelen, opgenomen leningen en overige 
balansposities in andere valuta dan de euro. 
We onderscheiden hierbij twee soorten valutarisico’s: 
transactierisico’s en translatierisico’s.
Transactierisico’s betreffen risico’s voor toekomstige 
kasstromen en balansposities in vreemde valuta. 
Translatierisico’s treden op bij de omrekening van de 
valuta van buitenlandse dochterondernemingen naar  
de euro.

Risicobeheersingsmaatregelen
Wij passen een ‘exposure based’ valutabeleid toe. Dit 
houdt in dat conform hetgeen is opgenomen in het 
treasurystatuut posities in vreemde valuta worden 
afgedekt. Valutaposities en -risico’s dekken wij af bij 
externe partijen door middel van termijntransacties. Op 
dit moment hebben we geen buitenlandse dochteronder-
nemingen met 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 uitgegeven 
vastrentende schulden of toekomstige kasstromen uit 
hoofde van leningen en schulden met een variabele rente. 

Risicobeheersingsmaatregelen
Ons interestrisicobeleid voorziet erin onze variabel 
rentende positie tot maximaal veertig procent van onze 
totale rentedragende schulden te laten zijn. 
Voor het beheer van onze rentende positie maken we 
gebruik van rente-instrumenten.
 
Liquiditeit en financiering
Het liquiditeits- en financieringsrisico houdt in het niet tij-
dig kunnen verkrijgen van de benodigde financiële midde-
len om aan financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Risicobeheersingsmaatregelen
Voor een goede toegang tot de kapitaalmarkt heeft 
Alliander in het financieel beleid vastgelegd een solide A 
rating profiel te handhaven. We managen de liquiditeit- 
en financieringsrisico’s door een strikt financieel beleid te 
voeren en door een zorgvuldige liquiditeitsplanning. 
Maatregelen hiervoor zijn onder meer een ‘committed’ 
kredietfaciliteit (RCF), een liquiditeitsbuffer en een 
gefaseerd aflossingsschema van opgenomen leningen. 
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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 uit 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 ‘termination 
value’ verschuldigd is. 

Risicobeheersingsmaatregelen
Dit risico wordt op een proactieve wijze zorgvuldig 
bewaakt, onder meer door een CBL-commissie, onder 
voorzitterschap van de CFO. Er is een duidelijk beleid 
geformuleerd ten aanzien van de cross border leases, dat 
er vooral op is gericht risico’s te mitigeren.

Operationele risico’s
Operationele risico’s zijn gerelateerd aan het functione-
ren van de bedrijfsprocessen (procesinrichting, bemen-
sing en systemen). Doordat we fysieke activa exploiteren, 
hebben we te maken met operationele risico’s. We hebben 
een lage tolerantie voor incidenteel risico als gevolg van 
het falen van operationele processen. Door te streven naar 
‘operational excellence’ beperken we het operationele 
risico zoveel als mogelijk.

Optreden van een grootschalig incident
Dit betreft het risico dat een grootschalig incident 
essentiële onderdelen van Alliander treft en daarbij 
schade toebrengt aan de netwerk infrastructuur en 
andere vaste activa. Onder een grootschalig incident valt 
een ernstige verstoring van de energievoorziening. 

Risicobeheersingsmaatregelen
Wij richten ons met name op voorzieningen om een incident 
te voorkomen naast maatregelen om de gevolgen van een in-
cident te beperken. Tot de beheersingsmaatregelen horen: 

In het ontwerp van de energienetten wordt rekening  -
gehouden met het verstoringsrisico. Door het aantal 
knooppunten te minimaliseren kan de schaalgrootte 
van een verstoring beperkt worden gehouden;
Er is een Alliander Crisisplan waarin de inrichting van  -
de crisisorganisatie en de fasen van opschaling bij een 
calamiteit staan omschreven. In dit plan is ook het 
protocol bij een terroristische dreiging opgenomen.

Optreden van een grootschalig iCT incident
Een grootschalig ICT incident betreft het risico dat 
tengevolge van een incident essentiële onderdelen van de 
informatie en communicatie infrastructuur niet beschik-
baar zijn of niet functioneren. Beschikbaarheid kan 
wegvallen, doordat de fysieke hardware beschadigd raakt 
of onbruikbaar is. Een systeemlandschap kan ook beperkt 
of niet beschikbaar zijn door instabiliteit in de software. 

Risicobeheersingsmaatregelen
Wij richten ons met name op voorzieningen om een ICT 
incident te voorkomen naast maatregelen om de gevolgen 
van een incident te beperken. Tot de beheersingsmaatre-
gelen horen: 

Het dubbel inrichten van systemen en de aanwezigheid  -
van twee datacenters op verschillende locaties;
Structurele monitoring en ontwikkeling van risicobe- -
heersingsmaatregelen via het COBiT raamwerk;
Integratie van het bedrijfsbrede Business  -
Continuïteitsplan in de ICT dienstverlening.

Beheersing van de procesketens
Voor de belangrijkste processen heeft Alliander ketens 
ingericht. Het betreft hier onder meer klantbeheer, 
marktfacilitering, realisatie, storingen, en instandhou-
ding en netplanning. In deze ketens wordt in toenemende 
mate met externe partijen samengewerkt, zoals met 
aannemers of andere dienstverleners. Het risico bestaat 
dat de beheersing van aspecten als kwaliteit en tijdigheid 
in de ketens steeds moeilijker wordt. 

Risicobeheersingsmaatregelen 
We gaan samenwerkingsverbanden niet uit de weg maar 
beoordelen wel of ze nodig zijn om efficiënt te kunnen 
werken of resulteren in een beter product. Tot de beheer-
singsmaatregelen behoren:
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Het samenwerken met netbeheerders in andere secto- -
ren (water en telecom) bij de gezamenlijke uitvoering van 
nieuwbouw of vervangingsaanvragen via aansluitingen.nl;
Het samenwerken met energienetbeheerders bij het  -
realiseren van het ‘Centraal Aansluitregister’. Het 
gezamenlijk voeren van dit register is onderdeel van het 
nieuwe marktmodel;
Het goed inregelen van de eigen procesketens zodat het  -
aanleveren van gegevens aan derden tijdig, volledig en 
betrouwbaar gebeurt. Door middel van keten Key 
Performance Indicatoren worden de prestaties geme-
ten. Ook zijn er risico workshops specifiek voor keten-
beheersing verzorgd.

Regulatorische en compliance risico’s
Regulatorische en compliance risico’s zijn onzekerheden 
die het regulatorisch kader en wet- en regelgeving 
betreffen. Wijzigingen in wet- en regelgeving, met name 
die op het gebied van de Elektriciteitswet 1998 en de 
Gaswet, hebben een directe invloed op onze de bedrijfs-
voering, omdat een groot gedeelte van de omzet uit 
gereguleerde activiteiten komt. Daarnaast willen wij 
voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving, onder 
andere op het gebied van veiligheid, werkomstandighe-
den en sectorafspraken met de Energiekamer. 

wijzigingen in wet- en regelgeving betreffende 
regulering
Het grootste deel van onze activiteiten is gereguleerd. 
Deze activiteiten betreffen met name het netbeheer, 
ondergebracht in Liander en Endinet. Het gaat hier om 
regulering van de aansluit- en transportdienst elektrici-
teit en gas en de meetdienst elektriciteit kleinverbruik. 
Het risico bestaat dat de regels ten aanzien van regule-
ring substantieel wijzigen, waardoor druk op de toekom-
stige opbrengsten kan ontstaan.

Risicobeheersingsmaatregelen
Het is voor ons en onze stakeholders belangrijk dat er 
voldoende middelen beschikbaar zijn om noodzakelijke 
investeringen in de infrastructuur te kunnen doen. Tot de 
beheersingsmaatregelen horen: 

De afdelingen Regulering, Compliance en Juridische  -
Zaken zetten in op een dialoog met de overheid door 
enerzijds proactief te lobbyen en anderzijds in te spelen 
op ontwikkelingen in wet- en regelgeving met betrek-
king tot netbeheer;
De risico’s op reguleringsterrein worden op drie niveaus  -
beheerst, namelijk door het vierogen principe (bereke-
ningen), ‘expert judgement’ (interpretatie) en ‘thought 
leadership’ (invloed);
Borging van data in de processen zodat er betrouwbare  -
data beschikbaar zijn;
Beschikbaarheid van position papers die onze visie  -
weergeven;
Informatie-uitwisseling die het reguleringsbewustzijn  -
verhoogt.

hET RiSiCOMANAgEMENT EN  
iNTERNE BEhEERSiNgSSySTEEM
Het risicomanagement en interne controlesysteem van 
Alliander is gericht op het inzichtelijk maken van risico’s 
en beheersing in plaats van deze volledig te elimineren. 
Het systeem is erop gericht de zekerheid met betrekking 
tot de realisatie van onze strategische doelstellingen te 
vergroten. Het biedt geen absolute garantie tegen het 
optreden van risico’s en onzekere gebeurtenissen, maar 
zorgt ervoor dat het managen van risico’s een expliciet 
onderdeel is van het besturen van de organisatie, waar-
door we de zekerheid vergroten over het behalen van onze 
doelstellingen. Om risico’s optimaal te beheersen streven 
wij naar het harmoniseren van het risicomanagement-
proces en het interne controlesysteem. De wijze waarop 
wij deze onderdelen invullen zal hierna worden 
toegelicht.

interne controle omgeving
De Raad van Bestuur is proactief en sturend in zijn 
houding en gedrag ten aanzien van risicomanagement en 
interne controle, Corporate Governance en ethiek. Hier 
wordt invulling aan gegeven door onder meer de volgende 
activiteiten.

Een periodieke evaluatie met de verantwoordelijken  -
van de bedrijfsonderdelen van de belangrijkste door 
hen gerapporteerde risico’s;
Risico’s die qua profiel en impact de individuele be- -
drijfsonderdelen overstijgen, worden in bijeenkomsten 
met directeuren en de Raad van Bestuur geëvalueerd;
Ieder kwartaal wordt het Alliander Risico Rapport,  -
opgesteld door de afdeling Risicomanagement, door de 
Raad van Bestuur besproken.

Op basis van de aldus verkregen informatie heeft de Raad 
van Bestuur inzicht in de actuele risico’s en de beheer-
singsmaatregelen. Indien nodig neemt de Raad van 
Bestuur additionele beheersingsmaatregelen.

Wij zijn ons bewust van onze sociale en ethische verant-
woordelijkheden en streven ernaar dat de gehele onderne-
ming in overeenstemming met de interne geldende 
normen en waarden en met wet- en regelgeving werkt. 
Bedoelde afspraken zijn onder andere vastgelegd in de 
Alliander Governance Manual, de Alliander Gedragscode 
en de Klokkenluidersregeling. De laatste twee regelingen 
zijn openbaar toegankelijk via alliander.com.

Risicorapportages
In de periodieke besprekingen tussen alle bedrijfsonder-
delen en de CEO of de CFO worden de door de bedrijfson-
derdelen opgestelde risicoanalyses en de bijbehorende 
risicobeheersingsactiviteiten besproken. Per onderdeel 
wordt minimaal één keer per jaar een risicoanalyse 
uitgevoerd. De afdeling Risicomanagement ondersteunt 
hierin met methodes en technieken.
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Aan het einde van het jaar geeft het betreffende manage-
ment van het bedrijfsonderdeel in een ‘Letter of 
Representation’ aan of men voldoet aan de governance 
manual en de daaruit voortvloeiende internal control 
principes.

het Alliander Business Control Framework
Het Business Control Framework (BCF) van Alliander is 
een component in de Corporate Governance. Het BCF 
ondersteunt de rapportages en de Tax Compliance. De key 
controls hebben tot doel betrouwbare financiële rapporta-
ges en het naleven van wet- en regelgeving met betrek-
king tot verslaglegging. In 2010 is het stelsel van financi-
ele key controls in overleg met de externe accountant 
herzien en verbeterd. Voor 2011 is de ambitie om het BCF 
verder te versterken met operationele en compliance 
gerelateerde controls.

Financieel risicomanagement
De financiële risico’s die gepaard gaan met het gebruiken 
van specifieke financiële instrumenten worden primair 
beheerst door de afdeling Treasury. Treasury identificeert, 
evalueert en mitigeert financiële risico’s. Het onderdeel 
Credit Risk van de afdeling Risicomanagement adviseert 
Treasury over het risicoprofiel van counterparties, 
sectoren of landen door middel van het verzorgen van 
risicoanalyses en forecasts. 
Het treasurybeleid is vastgelegd in het treasurystatuut. 
Treasury handelt op basis van dit beleid dat is ingericht 
op het hanteren van limieten en controles. Het statuut is 
vastgesteld door de Raad van Bestuur en onderdeel van 
het BCF. Het statuut bevat het geldende Alliander beleid 
onder andere op de terreinen valutarisico, renterisico, 
kredietrisico en liquiditeitsrisico.

BEwAKiNg VAN hET 
RiSiCOMANAgEMENTRAAMwERK
het Alliander risico governanceraamwerk
Binnen het risico governanceraamwerk onderscheiden we 
verschillende verdedigingslinies. Daarmee willen we een 
sterke cultuur van risicobewustzijn binnen onze organi-
satie bevorderen. 
De lijnmanagers zijn de eerste verdedigingslinie. Zij zijn 
in de eerste plaats verantwoordelijk voor het managen 
van risico’s binnen de reguliere bedrijfsvoering. Dagelijks 
voeren ze werkzaamheden uit waarmee ze risico’s 
beheersen en / of accepteren. De lijnorganisatie wordt 
ondersteund door stafafdelingen die zich met de beheer-
sing van specifieke risico’s bezighouden, zoals de afdelin-
gen Veiligheid Milieu en Kwaliteit, Juridische Zaken en 
Compliance. 
De Alliander stafafdeling Risicomanagement is ook 
onderdeel van de tweede verdedigingslijn. Deze afdeling 
is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implemente-

ren van het Alliander risicobeleid en het risicomanage-
mentraamwerk. Verder ondersteunen zij het manage-
ment met het uitzetten van de risicomanagement 
strategie met inbegrip van een adequate risicobeheersing. 
De afdeling Internal Audit tenslotte beoordeelt onafhan-
kelijk wat de kwaliteit van de risicobeheersing is. Buiten 
de organisatie kunnen de externe accountant en toezicht-
houder ook een signaleringsfunctie vervullen.

Organen voor de risico governance
Het Alliander risicomanagement is in de organisatie 
mede geborgd door middel van een aantal organen met 
hun eigen verantwoordelijkheid:

De Risicomanagement Commissie adviseert de Raad  -
van Bestuur over de implementatie en naleving van het 
risicomanagementbeleid in relatie tot de onderne-
mingsdoelstellingen. Ze beoordeelt onder andere 
risicorapportages en de voortgang van opvolging van 
audit aanbevelingen;
Het Transaction Review Committee beoordeelt aanvra- -
gen voor investeringen en desinvesteringen, operatio-
nele projecten en verkoop- en inkoopcontracten en 
adviseert de Raad van Bestuur hierover;
De Cross Border Lease Committee (CBL Committee) is  -
een orgaan wat de Raad van Bestuur informeert en 
adviseert betreffende CBL aangelegenheden. Het doel 
van dit orgaan is het waarborgen dat besluiten aan-
gaande CBL’s in overeenstemming zijn met beleid en 
strategie en het met regelmaat vaststellen van het aan 
de CBL’s verbonden strip risk en kredietrisico op 
betrokken banken en beleggingsinstrumenten/-
instrumenten;
De afdeling Internal Audit controleert het functioneren  -
van het risicomanagementraamwerk en interne 
controlesysteem door middel van het initiëren en 
uitvoeren van audits, resulterend in aanbevelingen;
De Disclosure Committee ondersteunt het management  -
van de onderneming met de invulling van haar verant-
woordelijkheid met betrekking tot juiste, tijdige en 
adequate externe uitingen;
De Raad van Bestuur bewaakt het risicomanagemen- -
traamwerk actief en toetst dit regelmatig aan de 
verwachtingen en ontwikkelingen bij onze belangrijk-
ste stakeholders;
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de  -
risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en 
de opzet en werking van de interne risicomanagement- 
en controlesystemen van Alliander.
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Per 1 januari 2009 is de herziene 

nederlandse Corporate governance Code 

(hierna ‘Code’) in werking getreden. de 

Code, ook wel Code Frijns genoemd, is 

een aanscherping van de in 2003 gepu-

bliceerde Code Tabaksblat en omvat een 

stelsel van gedragsregels voor goed en 

verantwoord ondernemingsbestuur voor 

beursgenoteerde ondernemingen. 

De Code is bij Algemene Maatregel van Bestuur aangewe-
zen als gedragscode in de zin van artikel 2:391 lid 5 van 
het Burgerlijk Wetboek en daarmee wettelijk verankerd, 
in die zin dat in het jaarverslag van de onderneming 
verantwoording moet worden afgelegd over naleving van 
de Code conform het beginsel van “pas toe of leg uit”. Dit 
betekent dat afwijking van de Code geoorloofd is, mits dit 
wordt gemotiveerd.
In dit hoofdstuk worden de naleving van de Code en de 
hoofdlijnen van de Corporate Governance structuur van 
Alliander verantwoord. 

NALEViNg VAN dE COdE 

Alliander is verplicht het Besluit Governance Code 2009 
deels toe te passen en past vrijwillig de Code toe. Hiertoe 
is besloten uit oogpunt van transparantie, vanwege de 
maatschappelijke functie die wij vervullen bij het uitvoe-
ren van onze taken als distributeur van energie en 

beheerder van energienetwerken en vanwege de omvang 
van Alliander. 
Gedetailleerde informatie over de toepassing van de Code 
binnen Alliander, reglementen en regelingen is te vinden 
op onze website www.alliander.com onder Corporate 
Governance. 

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen 
zijn verantwoordelijk voor de Corporate Governance 
structuur van Alliander en voor de naleving van de Code. 
Zij leggen hierover verantwoording af aan de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders. 
Alliander heeft de hoofdlijnen van haar Corporate 
Governance structuur en de naleving van de Code als 
afzonderlijk agendapunt ter bespreking voorgelegd aan 
de op 10 mei 2010 gehouden jaarlijkse Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders. Sindsdien is de 
Corporate Governance structuur van Alliander niet 
gewijzigd. In 2010 is er voor het eerst ook invulling 
gegeven aan de best practice bepaling III.1.7 (jaarlijkse 
evaluatie van de Raad van Commissarissen) en de best 
practice bepaling IV.3.13 (beleid op hoofdlijnen inzake 
bilaterale contacten met aandeelhouders en publicatie 
van dit beleid op de website). 

In overeenstemming met de Code wordt hierna toegelicht 
in hoeverre en waarom wordt afgeweken van de principes 
en best practice-bepalingen uit de Code (het ‘pas toe of leg 
uit’-beginsel).
 

corporate governance
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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. 

de arbeidsovereenkomsten voor de huidige leden van de raad van 

Bestuur zijn in het verleden voor onbepaalde tijd aangegaan. 

Best practice bepaling ii.2.8: de vergoeding bij ontslag bedraagt 

maximaal eenmaal het jaarsalaris (het ‘vaste’ deel van de bezoldiging). 

indien het maximum van eenmaal het jaarsalaris voor een bestuurder 

die in zijn eerste benoemingstermijn wordt ontslagen kennelijk 

onredelijk is, komt deze bestuurder in dat geval in aanmerking voor 

een ontslagvergoeding van maximaal tweemaal het jaarsalaris. 

Opzegging van de zijde van alliander leidt tot een schadeloosstelling 

op basis van de zogenaamde ‘kantonrechterformule’ met een 

minimum van twaalfmaal het geldende maandsalaris. dezelfde 

schadeloosstelling geldt ook voor de situatie waarin sprake is van een 

zeggenschapswijziging of een onoverkomelijk verschil van inzicht ten 

aanzien van het beleid van de vennootschap.

Best practice-bepaling ii.2.14: de belangrijkste elementen uit het 

contract van een bestuurder met de vennootschap worden na het 

sluiten daarvan gepubliceerd, uiterlijk bij de oproeping voor de 

algemene vergadering waar de benoeming van de bestuurder wordt 

voorgesteld. deze elementen betreffen in ieder geval de hoogte 

van het salaris, de opbouw en hoogte van het variabele deel van de 

bezoldiging, de eventueel overeengekomen afvloeiingsregeling en/

of vertrekvergoeding, de eventuele voorwaarden van een change 

of control clausule in het contract met de bestuurder en andere 

aan de bestuurder in het vooruitzicht gestelde vergoedingen, 

pensioenafspraken en de toe te passen prestatiecriteria. 

Bij alliander worden bestuurders benoemd door de raad van 

Commissarissen. de raad van Commissarissen geeft de algemene 

vergadering van aandeelhouders kennis van de voorgenomen 

benoeming. de salariscomponenten van de bestuurders worden in het 

remuneratierapport transparant verantwoord en gepubliceerd.

iii. Raad van Commissarissen 

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 een gecombineerde selectie-, Benoemings- en 

remuneratiecommissie, aangezien deze taken nauw verwant zijn.

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.
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Een aantal best practice bepalingen is niet op Alliander 
van toepassing vanwege het feit dat Alliander een niet-
beursgenoteerde Nederlandse naamloze vennootschap is 
met uitsluitend publieke (lagere) overheden als directe of 
indirecte aandeelhouders, die is onderworpen aan de 
structuurregeling, zoals opgenomen in het Burgerlijk 
Wetboek. Daarnaast stellen we in onze statuten kwali-
teitseisen voor het aandeelhouderschap en bieden de 
statuten geen mogelijkheid tot specifieke beschermings-
maatregelen tegen een overname van zeggenschap over 
Alliander. Ook is uitgifte van certificaten niet toegestaan 
en kent Alliander geen financieringspreferente aandelen. 
Tenslotte heeft Alliander een ‘two-tier’ bestuursstructuur, 
waarbij de Raad van Bestuur en Raad van 
Commissarissen twee aparte organen vormen.
Op grond van het bovenstaande zijn de volgende best 
practice-bepalingen niet van toepassing:

II.2.4 tot en met II.2.7 (opties); -
II.2.13 (informatie in Remuneratierapport voor zover  -
deze betrekking heeft op toegekende aandelen, opties 
en/of andere op aandelen gebaseerde bezoldigingscom-
ponenten voor de leden van de Raad van Bestuur);
III.7.1 en III.7.2 (aandelen als bezoldiging  -
commissarissen);
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.3.11 (overzicht beschermingsmaatregelen in  -
jaarverslag);
IV.4.1 tot en met IV.4.3 (institutionele beleggers). -

 

hOOFdLijNEN CORPORATE 
gOVERNANCE STRUCTUUR
De bestuursstructuur van Alliander kent drie organen: de 
Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Daarnaast 
spelen de externe en interne accountant een belangrijke 
rol in het Corporate Governance model.  

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 bijbeho-
rende 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 

Code Afwijking en motivering

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 (gemiddeld is > 80% vertegenwoordigd), is hier geen behoefte 

aan. Ook worden volmachtformulieren meegezonden met de oproep 

van de vergadering. de aandelen staan bovendien op naam. 

Best practice-bepalingen iv.3.1:

analistenbijeenkomsten, analistenpresentaties, presentaties aan 

(institutionele) beleggers en persconferenties worden vooraf via 

de website van de vennootschap en persberichten aangekondigd. 

alle aandeelhouders kunnen deze bijeenkomsten en presentaties 

gelijktijdig volgen door middel van webcatsing, telefoon en anderszins. 

de presentaties worden na afloop van de bijeenkomsten op de website 

van de vennootschap geplaatst.

alliander heeft geen beursgenoteerde aandelen, maar heeft wel 

een vijftal beursgenoteerde obligatieleningen uitgegeven. alliander 

organiseert bijeenkomsten met bond investors, institutionele beleggers 

en aandeelhouders na publicatie van de halfjaar- en jaarcijfers. 

vooraankondiging van deze bijeenkomsten vindt plaats door investor 

relations via e-mail. Ook organiseert alliander een persconferentie 

na publicaties van de jaar- en halfjaarcijfers. deze worden vooraf via 

de website aangekondigd. voort organiseert alliander jaarlijks (en 

zonodig ad hoc) one-to-one’s met rating agencies na publicatie van de 

jaarcijfers.

alliander onderschrijft het principe van gelijktijdige 

informatieverstrekking aan alle aandeelhouders, maar acht het gelet 

op de onevenredige kosten van de inzet van middelen als webcasting, 

speciale telefoonlijnen etcetera te kostbaar om alle aandeelhouders in 

de gelegenheid te stellen de in de best-practice bepaling aangeduide 

bijeenkomsten en presentaties gelijktijdig te volgen. Wel draagt 

alliander er zorg voor dat presentaties onmiddellijk na afloop van de 

desbetreffende bijeenkomsten op de website van alliander worden 

geplaatst. 



75TransParanTie74 Jaarverslag 2010 75TransParanTie74 Jaarverslag 2010

zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van 
Commissarissen en/of 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. De Raad van Bestuur laat zich bij de 
vervulling van zijn taken leiden door het belang van 
Alliander en de met haar verbonden onderneming, en 
weegt daarbij de in aanmerking komende belangen af van 
bij de vennootschap betrokken partijen (stakeholders). De 
Raad van Bestuur handelt volgens een eigen reglement 
dat is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. 
Hierin zijn onder meer regels met betrekking tot samen-
stelling, taken en bevoegdheden, vergaderingen en 
besluitvorming opgenomen. 

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door 
de Raad van Commissarissen. De Raad van 
Commissarissen geeft de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders kennis van een voorgenomen benoeming 
van een lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur 
bestond in 2010 uit twee leden: de voorzitter van de Raad 
van Bestuur/CEO en een lid van de Raad van Bestuur/CFO.

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. Het toezicht concentreert zich op 
de realisatie van de strategie, de opzet en de werking van 
de interne risicobeheersings- en controlesystemen, een 
adequate financiële verslaglegging en het naleven van 
wet- en regelgeving. Verder staat de Raad van 
Commissarissen de Raad van Bestuur bij met advies. 

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 onderneming, 
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. Het reglement 
bevat onder meer regels met betrekking tot samenstel-
ling, taken en bevoegdheden, vergaderingen en 
besluitvorming. 

De leden van de Raad van 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 één derde van het 
aantal leden van de Raad van Commissarissen een 
versterkt recht van aanbeveling. 

De Raad van Commissarissen heeft een profielschets 
opgesteld voor zijn omvang en samenstelling, rekening 
houdend met de aard van Alliander, haar activiteiten en 
de gewenste deskundigheid en achtergrond van de 
commissarissen. Deze profielschets beschrijft de kwali-
teiten 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 is zodanig 
samengesteld dat de commissarissen kritisch en onaf-
hankelijk van elkaar en van de Raad van Bestuur kunnen 
functioneren. De profielschets en elke wijziging daarvan 
wordt door de Raad van Commissarissen besproken in de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders en met de 
Centrale Ondernemingsraad. 

De Raad van Commissarissen bestond in 2010 uit zeven 
leden. De leden treden periodiek af volgens een vastge-
steld rooster van aftreden om zoveel mogelijk te voorko-
men dat te veel commissarissen tegelijk aftreden. Leden 
van de Raad van Commissarissen kunnen voor maximaal 
drie termijnen van vier jaar worden benoemd. Door de 
toepassing van het rooster wordt in sommige gevallen 
afgeweken van de normale benoemingstermijn van vier 
jaar. Algemeen geldt dat een commissaris uiterlijk twaalf 
jaar na zijn eerste benoeming aftreedt.

De Raad van Commissarissen kent twee permanente 
commissies: een Auditcommissie en een gecombineerde 
Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie. De 
commissies bestaan uit leden van de Raad van 
Commissarissen en hebben de taak de besluitvorming 
van de Raad van Commissarissen op genoemde gebieden 
voor te bereiden. De Raad van Commissarissen is uitein-
delijk als geheel verantwoordelijk voor besluiten die zijn 
voorbereid door de commissies. De regels met betrekking 
tot samenstelling, taken en bevoegdheden en werkwijze 
van de commissies zijn vastgelegd in reglementen. 

Voor een uitgebreide toelichting op de werkzaamheden 
van de Raad van Commissarissen en zijn commissies 
wordt verwezen naar het Verslag van de Raad van 
Commissarissen elders in dit verslag. 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van een 
boekjaar een Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
gehouden. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
bespreekt onder meer het jaarverslag, stelt de jaarreke-
ning en het dividend vast, besluit over de verlening van 
kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en de 
leden van de Raad van Commissarissen en voorziet in 
eventuele vacatures in de Raad van Commissarissen. 
Andere Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders 
vinden plaats zo vaak als de Raad van Commissarissen of 
de Raad van Bestuur dat nodig acht. Aandeelhouders die 
alleen of gezamenlijk tenminste tien procent van het 



75TransParanTie74 Jaarverslag 2010 75TransParanTie74 Jaarverslag 2010

geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben daar-
naast 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. 
Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk tenminste één 
procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, 
hebben het recht om agendapunten voor te stellen. Een 
aandeelhouder kan zijn agenderingsrecht slechts uitoefe-
nen 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 voorschrijft. Naast de leden van 
de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van 
Commissarissen, hebben de leden van de Centrale 
Ondernemingsraad toegang tot de Algemene 
Vergaderingen van Aandeelhouders. Algemene 
Vergaderingen van Aandeelhouders van Alliander zijn 
niet openbaar, tenzij de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders anders beslist. 

De belangrijkste bevoegdheden van de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders op grond van de wet en 
statuten zijn:

Vaststelling van de jaarrekening en het jaarlijkse  -
dividend; 
Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van  -
Bestuur;
Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van  -
Commissarissen; 
Vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de Raad van  -
Bestuur op voorstel van de Raad van Commissarissen; 
Vaststelling van de vergoeding voor de Raad van  -
Commissarissen;
Versterkt aanbevelingsrecht voor één derde van het  -
aantal leden van de Raad van Commissarissen;
Benoeming van de leden van de Raad van  -
Commissarissen op voordracht van de Raad van 
Commissarissen;
Opzegging van het vertrouwen in de Raad van  -
Commissarissen als geheel;
Goedkeuring van besluiten die een belangrijke verande- -
ring van de identiteit of het karakter van Alliander of de 
met haar verbonden onderneming met zich brengen;
Verlening van de opdracht tot onderzoek van de jaarre- -
kening aan een externe accountant;

Besluit tot statutenwijziging, tot ontbinding of tot  -
juridische fusie of juridische splitsing op voorstel van 
de Raad van Bestuur dat is goedgekeurd door de Raad 
van Commissarissen;
Uitgifte van aandelen op voorstel van de Raad van  -
Bestuur dat is goedgekeurd door de Raad van 
Commissarissen;
Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van  -
eigen aandelen.

Om praktische redenen zijn bepaalde bevoegdheden van 
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op het 
gebied van aanbeveling, benoeming en ontslag van leden 
van de Raad van Commissarissen overgedragen aan een 
Commissie van Aandeelhouders. Daarnaast heeft deze 
Commissie op grond van de statuten en het reglement 
van de Raad van Bestuur nog een aantal bevoegdheden 
met betrekking tot benoeming en ontslag van de leden 
van de Raad van Bestuur.

Externe accountant
De externe accountant is belast met de controle van de 
jaarrekening van Alliander. De externe accountant 
rapporteert 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 jaar-
lijks verslag uit aan de Raad van Commissarissen over de 
ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, 
in het bijzonder met betrekking tot zijn onafhankelijk-
heid. Mede op grond hiervan bepaalt de Raad van 
Commissarissen zijn voordracht aan de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders tot benoeming 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, ten behoeve van de beoorde-
ling 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 
ondertekend. Tevens woont hij de vergadering van de 
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Raad van Commissarissen over de halfjaarcijfers bij.  
De externe accountant woont ten slotte de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders bij, waarin wordt 
besloten tot vaststelling van de jaarrekening. Hij kan dan 
worden bevraagd over zijn controlewerkzaamheden en 
zijn verklaring bij de jaarrekening.

interne accountant
Alliander heeft een afdeling Internal Audit. Deze afdeling 
heeft een onafhankelijke functie die aanvullende zeker-
heid verschaft aan de Raad van Bestuur en het manage-
ment omtrent de beheersing, effectiviteit, efficiency en 
compliance van de bedrijfsvoering. Internal Audit 
evalueert systematisch de beheersings-, risicomanage-
ment- en besturingsprocessen en neemt daarbij de 
procedures in acht zoals vastgelegd in het Charter 
Internal Audit. Dit charter is door de Raad van Bestuur 
vastgesteld en door de Auditcommissie beoordeeld. 
Auditobjecten zijn bijvoorbeeld de betrouwbaarheid en 
integriteit van de informatievoorziening (inclusief de 
financiële verslaglegging), de effectiviteit van de besluit-

vorming, de effectiviteit en efficiency van de bedrijfspro-
cessen en de naleving van wet- en regelgeving en contrac-
tuele 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 functioneert onder verantwoordelijkheid 
van 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 direc-
teur Internal Audit in principe de vergadering van de 
Auditcommissie bij.
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iN CONTROL VERKLARiNg

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 risicomanagementraamwerk gedurende 2010 
geëvalueerd mede op basis van de business control-infor-
matie, de Internal Audit-rapportages en de management-
letter van de externe accountant. 

Het risicomanagementraamwerk 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 kunnen 
voorkomen in de processen 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. 

BESTUURSVERKLARiNg 

Als Raad van Bestuur verklaren we, voor zover ons 
bekend, dat: 

de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, 1. 
de passiva, de financiële positie en de winst van 
Alliander N.V. en de gezamenlijk in de consolidatie 
opgenomen ondernemingen; en dat
de additionele informatie van de Raad van Bestuur, 2. 
zoals opgenomen in dit jaarverslag, een getrouw beeld 
geeft omtrent de toestand op 31 december 2010 en de 
gang van zaken gedurende het boekjaar 2010 van 
Alliander N.V. en van de verbonden ondernemingen 
waarvan de gegevens in de jaarrekening zijn opgeno-
men; en dat
in het jaarverslag de wezenlijke risico’s waarmee 3. 
Alliander N.V. wordt geconfronteerd zijn beschreven. 

Arnhem, 24 maart 2011

de Raad van Bestuur
Peter Molengraaf, voorzitter Raad van Bestuur                       
Mark van Lieshout, lid Raad van Bestuur

verklaringen raad van bestuur
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gedurende het verslagjaar heeft de raad 

van Commissarissen zijn taken verricht 

in overeenstemming met de gelden-

de wet- en regelgeving en de statuten 

van alliander en op continue basis toe-

zicht gehouden op en advies uitgebracht 

over het beleid van de raad van Bestuur 

en de algemene gang van zaken binnen 

alliander. 

het jaar 2010 
2010 was het eerste volledige jaar dat de Raad van 
Commissarissen, in de huidige samenstelling, als 
toezichthouder en adviesorgaan van de Raad van Bestuur 
van Alliander heeft gefunctioneerd. Het was een intensief 
jaar, waarin door onze Raad en zijn commissies veel is 
vergaderd om specifieke kennis van de onderneming op te 
bouwen en onderwerpen met voldoende diepgang te 
kunnen behandelen. Het jaar 2010 is ook benut om als 
team goed ingewerkt te raken. 
In 2010 is een belangrijke stap gezet in de invulling van 
de strategie van de onderneming: de overname van 
Endinet. Door deze overname versterkt Alliander zijn 
positie als grootste netwerkbedrijf in Nederland. 
Daarnaast heeft Alliander succesvol een eeuwigdurende 
achtergestelde obligatielening van € 500 miljoen uitgege-
ven. Mede hierdoor heeft Alliander extra bewegingsruim-
te gecreëerd binnen de financiële kaders gericht op het 
handhaven van een solide A rating profiel en beschikt 
Alliander over een solide financiële basis. Alliander’s 
positie als Nederlands grootste netwerkbedrijf, de sterke 
financiële positie, de goede relatie tussen Alliander en 
zijn stakeholders, de goede verstandhouding met de Raad 
van Bestuur en de vakkennis, ervaring en het enthousias-
me van de medewerkers van Alliander geven vertrouwen 
voor de toekomst. 

SAMENSTELLiNg RAAd VAN 
BESTUUR EN RAAd VAN 
COMMiSSARiSSEN 

Vanaf januari 2010 bestaat de Raad van Bestuur uit twee 
leden. Deze samenstelling is gedurende het verslagjaar 
2010 niet gewijzigd. Verdere gegevens over de leden van 
de Raad van Bestuur treft u aan op pagina 13. Er zijn in 
2010 geen transacties geweest met mogelijk tegenstrijdi-
ge belangen van materiële omvang met leden van de Raad 
van Bestuur. 

De samenstelling van de Raad van Commissarissen komt 
overeen met de opgestelde profielschets, die is gepubli-
ceerd op de website van Alliander. De profielschets bevat 
naast algemene eisen voor elk lid en specifieke kennis- en 
ervaringsgebieden van individuele leden tevens bepalin-
gen met betrekking tot diversiteit in de samenstelling van 
de Raad van Commissarissen. De Raad van 
Commissarissen kent een diverse samenstelling uit het 
oogpunt van kennis en ervaring, achtergrond, geslacht en 
leeftijd. Drie van de zeven leden zijn vrouw en de leeftijd 
loopt uiteen van 52 tot 67 jaar.
In 2010 vonden er geen wijzigingen plaats in de samen-
stelling van de Raad van Commissarissen. Informatie 
over de afzonderlijke leden van de Raad van 
Commissarissen staat aan het eind van dit verslag.

Alle leden van de Raad van Commissarissen, met uitzon-
dering van één persoon, zijn onafhankelijk in de zin van 
de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Geen van hen 
heeft een directe of indirecte binding met een organisato-
rische eenheid die zich bezighoudt met de productie en/of 
het leveren en/of het handelen in elektriciteit als bedoeld 
in de Elektriciteitswet 1998 of met een organisatorische 
eenheid die zich bezighoudt met het produceren, aanko-
pen of leveren van gas als bedoeld in de Gaswet. 
Gedurende het hele jaar waren alle leden van de Raad van 
Commissarissen ook onafhankelijk zoals bedoeld in de 
Nederlandse Corporate Governance code: de samenstel-
ling van de Raad van Commissarissen is zodanig dat de 

verslag raad van commissarissen
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leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en 
welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch 
kunnen opereren.

Geen van de commissarissen heeft meer dan vijf commis-
sariaten bij Nederlandse beursvennootschappen, waar-
door tevens wordt voldaan aan deze eis uit de 
Nederlandse Corporate Governance code.

Er zijn in 2010 geen transacties geweest met mogelijk 
tegenstrijdige belangen van materiële omvang met leden 
van de Raad van Commissarissen, noch zijn er transac-
ties geweest tussen de vennootschap en natuurlijke of 
rechtspersonen die ten minste tien procent van de 
aandelen in Alliander houden. 

De leden van de Raad van Commissarissen treden 
periodiek af volgens een vastgesteld rooster van aftreden, 
dat is gepubliceerd op de website van Alliander. Volgens 
het rooster van aftreden eindigt de eerste benoemingspe-
riode van de heren Briët en Van Winkelen na afloop van 
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 
mei 2011. Beiden komen voor herbenoeming in aanmer-
king en stellen zich voor een volgende periode van vier 
jaar beschikbaar. De heer Briët is tevens voorzitter van de 
Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie. De 
heer Van Winkelen is tevens voorzitter van de 
Auditcommissie. Voor de twee vacatures geldt geen 
versterkt aanbevelingsrecht. Zowel de Centrale 
Ondernemingsraad als de Commissie van 
Aandeelhouders heeft een versterkt aanbevelingsrecht 
voor een derde van het aantal commissarissen. Dat wil 
zeggen dat de Raad van Commissarissen een door de 
Centrale Ondernemingsraad of Commissie van 
Aandeelhouders aanbevolen persoon op de voordracht 
plaatst. Dit versterkt aanbevelingsrecht geldt, tenzij de 
Raad van Commissarissen bezwaar maakt tegen de 
aanbeveling. Dit kan op grond van de verwachting dat de 
aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling 
van de taak van commissaris of dat de Raad bij benoe-
ming overeenkomstig de voordracht niet naar behoren zal 
zijn samengesteld. De Centrale Ondernemingsraad en de 
Commissie van Aandeelhouders zijn over de ontstane 
vacatures en bijhorende profielen op de hoogte gesteld. 
Beide hebben te kennen gegeven geen gebruik te maken 
van hun (niet versterkte) aanbevelingsrecht. Op grond van 
de opgedane ervaringen met de heren Briët en Van 
Winkelen als commissaris en voorzitter van een commis-
sie wil de Raad van Commissarissen beiden graag 
voordragen voor herbenoeming als commissaris voor een 
periode van vier jaar. Na herbenoeming zullen de heren 
Briët en Van Winkelen voorzitter van de Selectie-, 
Benoemings- en Remuneratiecommissie respectievelijk 
Auditcommissie blijven.

VERgAdERiNgEN VAN dE RAAd 
VAN COMMiSSARiSSEN
De Raad van Commissarissen kwam in 2010 zeven keer 
bijeen, waarbij het zes keer een regulier geplande verga-
dering betrof en één keer een ingelaste over onder meer de 
financiering en de strategie van de onderneming. Geen 
enkele commissaris was regelmatig afwezig. Er is sprake 
van regelmatige afwezigheid indien een commissaris 
meer dan twee keer afwezig is. Bij alle vergaderingen was 
de Raad van Bestuur aanwezig. De heer J. Reezigt, 
directeur Algemene Zaken, en mevrouw M.M.A. de Bliek, 
manager Bestuurssecretariaat, zijn secretaris respectie-
velijk plaatsvervangend secretaris van de Raad van 
Commissarissen. De agenda van de vergaderingen werd 
steeds voorbereid door de voorzitter van de Raad van 
Commissarissen, in overleg met de voorzitter van de Raad 
van Bestuur en de secretaris. De voorzitter van de Raad 
van Commissarissen had gedurende het jaar regelmatig 
overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur van 
Alliander en de voorzitter van de Auditcommissie onder-
hield nauw contact met de CFO. 

Tijdens de vergaderingen zijn zowel strategische, finan-
ciële als operationele onderwerpen aan de orde geweest. 
Gespreksonderwerpen waren onder meer: de interne 
kwartaalrapportages en de externe halfjaar- en jaarrap-
portages, het jaarplan, het accountantsverslag, de ma-
nagementletter, de interne systemen voor risicobeheer-
sing en controle, cross border leases, de energietransitie, 
de medewerkers- en klanttevredenheid, het bezoldigings-
beleid en de bezoldiging van de leden van de Raad van 
Bestuur en de bezoldiging van de leden van de Raad van 
Commissarissen. De bespreking van de halfjaar- en jaar-
resultaten werd bijgewoond door de externe accountant. 

Verschillende vertegenwoordigers van het senior ma-
nagement presenteerden een onderwerp, waaronder de 
directeur HRM (over het personeelbeleid), de directeur 
Strategie (over de toekomstscenario’s van de netbeheerder 
in 2020) en de manager MVO (over het beleid van 
Alliander rondom maatschappelijk verantwoord 
ondernemen).

Tijdens de vergaderingen is uitvoerig gesproken over de 
strategie van de onderneming. In dit kader heeft de Raad 
van Commissarissen goedkeuring verleend aan de 
overname van Endinet B.V. Ook is tijdens de strategiebe-
sprekingen aandacht besteed aan de gevolgen van de 
uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 22 juni 2010 
over de Wet onafhankelijk netbeheer. 

De Raad van Commissarissen heeft zich uitvoerig laten 
informeren over de financiering van de onderneming. In 
dit kader gaf de Raad van Commissarissen goedkeuring 
aan de uitgifte van een € 500 miljoen achtergestelde 
hybride lening. 
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Mede op grond van de beoordeling door de Raad van 
Bestuur en de Auditcommissie over het functioneren van 
de externe accountant is door de Raad van 
Commissarissen aan de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders voorgesteld om de opdracht tot onder-
zoek van de jaarrekening tot en met boekjaar 2012 te 
verlenen aan PricewaterhouseCoopers Accountants N.V..

COMMiSSiES RAAd VAN 
COMMiSSARiSSEN
Zoals vermeld in het hoofdstuk Corporate Governance 
wordt de Raad van Commissarissen ondersteund door 
twee commissies: de Auditcommissie en de Selectie-, 
Benoemings- en Remuneratiecommissie. De belangrijk-
ste taak van deze commissies is om de aan hen gedele-
geerde onderwerpen voor te bereiden ten behoeve van de 
behandeling in de voltallige Raad van Commissarissen. 
Elk van de commissies bestaat uit leden van de Raad van 
Commissarissen. De voorzitters van beide commissies 
rapporteerden mondeling over de belangrijkste onderwer-
pen aan de Raad van Commissarissen tijdens de eerstvol-
gende vergadering van de Raad. Bovendien voorzagen de 
commissies de Raad van Commissarissen van schriftelij-
ke verslagen van hun vergaderingen. 

Auditcommissie
De Auditcommissie bestond in 2010 uit de heren Van 
Winkelen (voorzitter) en Ybema en mevrouw Van der 
Veer-Vergeer. De samenstelling van de Auditcommissie is 
in overeenstemming met de bepalingen van de 
Nederlandse Corporate Governance code. In 2010 heeft de 
Auditcommissie negen keer vergaderd in aanwezigheid 
van de CFO en de directeur Internal Audit. De externe 
accountant woonde hiervan acht vergaderingen bij. Twee 
keer was de voorzitter van de Raad van Bestuur aanwezig. 
Daarnaast heeft de Auditcommissie één keer vergaderd in 
afwezigheid van de Raad van Bestuur. Tijdens deze 
vergadering is het eigen functioneren besproken. De 
commissie spreekt daarnaast ook altijd afzonderlijk met 
de externe accountant. Dit jaarlijkse overleg in afwezig-
heid van de Raad van Bestuur heeft op 7 februari 2011 
plaatsgevonden. 

De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest in de 
Auditcommissie: de resultaten over het boekjaar 2009, de 
kwartaal- en halfjaarcijfers 2010, het jaarplan 2011, 
rapporten van zowel de interne als de externe accountant, 
de toereikendheid van de interne risicobeheersings- en 
controlesystemen, de effectiviteit van de risicobeheersing, 
de fiscale planning, de financiering van de onderneming, 
de risicobeheersing van de toepassing van informatie- en 
communicatietechnologie en het functioneren en de 
onafhankelijkheid van de externe accountant. 

In 2010 heeft de Auditcommissie – mede gezien de 
financiële crisis - veel tijd en aandacht besteed aan de nog 
lopende cross border leases (CBL’s). Gelet op de omvang 
van de transacties en de daarbij behorende risico’s heeft 
Internal Audit een onderzoek naar de kwaliteit van de 
beheersing van de CBL’s uitgevoerd. Internal Audit is van 
mening dat het niveau van de interne beheersing van de 
compliance- en financiële risico’s, die gerelateerd zijn aan 
de CBL-portefeuille, van voldoende niveau is. 

Ook is gesproken over de koopovereenkomst voor de 
overname van Endinet op basis van de bevindingen uit 
het due diligence onderzoek. De Auditcommissie heeft de 
Raad van Commissarissen geadviseerd tot goedkeuring 
van de koop over te gaan. 

Daarnaast heeft de Auditcommissie het functioneren van 
de externe accountant beoordeeld. Op grond hiervan heeft 
de Auditcommissie de Raad van Commissarissen geadvi-
seerd om PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. aan 
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te 
dragen voor herbenoeming als externe accountant van 
Alliander.

Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie
De Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie 
bestond in 2010 uit de heren Briët (voorzitter) en d’Hondt 
en mevrouw Irik. De samenstelling van de commissie is 
in overeenstemming met de Nederlandse Corporate 
Governance code. De Commissie heeft vijf keer vergaderd 
(deels) in het bijzijn van de voorzitter van de Raad van 
Bestuur. Alle vergaderingen werden bijgewoond door de 
directeur HRM. 

De Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie 
heeft de mate van realisatie van de korte- en lange termijn 
doelstellingen van de variabele beloning van de leden van 
de Raad van Bestuur over 2009 bepaald en hierover advies 
uitgebracht aan de Raad van Commissarissen. Ook is een 
voorstel aan de Raad van Commissarissen gedaan met 
betrekking tot de doelstellingen voor de korte termijn 
variabele beloning over 2010 en voor de lange termijn 
variabele beloning over de periode 2010-2012. Dit 
voorstel is tevens met de Commissie van Aandeelhouders 
besproken. Verder heeft de Selectie-, Benoemings- en 
Remuneratiecommissie het Remuneratierapport 
opgesteld. 

Daarnaast heeft de Selectie-, Benoemings- en 
Remuneratiecommissie in 2010 het bezoldigingsbeleid 
voor de Raad van Bestuur, de beloning en de arbeidsover-
eenkomsten van de individuele leden van de Raad van 
Bestuur en de vergoeding van de Raad van 
Commissarissen beoordeeld en hierover aanbevelingen 
gedaan aan de Raad van Commissarissen. De Selectie-, 
Benoemings- en Remuneratiecommissie is verder 
geïnformeerd over de stand van zaken binnen de onderne-



81transparantie80 Jaarverslag 2010 81transparantie80 Jaarverslag 2010

ming op het gebied van management development. Ook 
hebben functioneringsgesprekken plaatsgevonden met 
beide leden van de Raad van Bestuur. 

De Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie 
heeft in 2010 geen gebruik gemaakt van externe 
adviseurs. 

JaarliJkse (zelf)evaluatie

Tijdens een vergadering – buiten aanwezigheid van de 
Raad van Bestuur – heeft de Raad van Commissarissen op 
basis van een zelfevaluatie het functioneren van de Raad 
van Commissarissen, zijn commissies en zijn leden 
besproken, evenals het functioneren van de Raad van 
Bestuur en zijn leden. Ook besprak de Raad van 
Commissarissen het gewenste profiel en de samenstel-
ling en competenties van de Raad van Commissarissen. 
Ten behoeve van de zelfevaluatie hebben de leden een 
uitgebreide vragenlijst ontvangen en scores gegeven over 
het functioneren, op zowel collectief als op individueel 
niveau. Vervolgens zijn de resultaten en belangrijkste 
observaties met betrekking tot de vragenlijsten door het 
secretariaat samengevat. Dit samenvattende overzicht 
heeft gediend als input voor de zelfevaluatie. 
De beoordeling van het functioneren van de Raad van 
Bestuur en zijn individuele leden heeft mede plaatsgevon-
den op basis van door de Selectie-, Benoemings- en 
Remuneratiecommissie gevoerde gesprekken met elk van 
de leden van de Raad van Bestuur. 
Mede dankzij de gedegen voorbereiding van het evaluatie-
proces heeft een vruchtbare discussie plaatsgevonden. De 
algemene conclusie is dat de verhouding tussen de Raad 
van Commissarissen en de Raad van Bestuur zich in 2010 
gestaag heeft ontwikkeld en heeft geleid tot grote onder-
linge waardering en respect, met in achtneming van 
ieders rollen en verantwoordelijkheden Dit laat onverlet 
dat enkele aspecten het komende jaar nadere accentue-
ring verdienen. Onder meer zou de Raad van 
Commissarissen meer aandacht aan de ontwikkeling van 
leiderschap en cultuur van de onderneming willen 
besteden. Daarnaast is er een voorkeur voor een vaste 
programmering van de agenda als het gaat om jaarlijks 
terugkerende thema’s. Ook een regelmatige bijeenkomst 
van de Raad van Commissarissen zonder Raad van 
Bestuur, direct voorafgaande aan de gezamenlijke 
vergadering, wordt op prijs gesteld. Het houden van een 
afzonderlijke jaarlijkse strategiedag met een ‘benen-op-
tafel-karakter’ met de Raad van Commissarissen wordt 
eveneens gewaardeerd.
De Raad van Commissarissen meent dat de afzonderlijke 
profilering van de leden zich positief heeft ontwikkeld en 
heeft geleid tot zowel een evenwichtige taakverdeling als 
goede en plezierige onderlinge relaties.

Omgang met de aandeelhOuders

De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat er een 
actieve dialoog met de aandeelhouders wordt gevoerd en 
houdt zich op de hoogte van de inzichten van de (grote) 
aandeelhouders. Contacten met aandeelhouders vinden 
primair plaats in aandeelhoudersvergaderingen, maar 
Alliander onderscheidt ook enkele vormen van overleg 
met aandeelhouders buiten de context van formele 
aandeelhoudersvergaderingen. In 2010 hebben de Raad 
van Bestuur en de Raad van Commissarissen conform de 
Nederlandse Corporate Governance code een beleid op 
hoofdlijnen inzake bilaterale contacten met aandeelhou-
ders geformuleerd. Dit beleid is gepubliceerd op de 
website van Alliander.
Enkele commissarissen woonden op 1 maart 2010 een 
Buitengewone Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders bij, waarin de overname van Endinet 
werd goedgekeurd. Voorafgaand aan de jaarlijkse 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders besprak de 
Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie met de 
Commissie van Aandeelhouders het Remuneratierapport 
2009. De voltallige Raad van Commissarissen woonde de 
jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 
10 mei 2010 bij. Daarnaast nam een wisselende delegatie 
uit de Raad van Commissarissen deel aan enkele zoge-
noemde Grootaandeelhoudersoverleggen. In de 
Grootaandeelhoudersoverleggen is onder andere gespro-
ken over de voorgenomen overname van Endinet, de 
statuten van Alliander N.V., de reguleringsystematiek, het 
aandeelhouderschap in Alliander en het jaarplan 2011. 

Omgang met de Centrale 
Ondernemingsraad
De Raad van Commissarissen hecht aan de goede relatie 
met de Centrale Ondernemingsraad. Hierdoor houdt de 
Raad van Commissarissen goed voeling met wat er leeft 
bij de werknemers van Alliander. 
In 2010 had de Raad van Commissarissen regelmatig 
zowel formeel als informeel contact met de Centrale 
Ondernemingsraad. Bij toerbeurt waren één of meer 
leden van de Raad van Commissarissen aanwezig bij de 
Overlegvergaderingen tussen de Raad van Bestuur en de 
Centrale Ondernemingsraad, waaronder die waarin de 
algemene gang van zaken in de onderneming werd 
besproken. 
Daarnaast hebben commissarissen en leden van de 
Centrale Ondernemingsraad met elkaar gesproken op een 
tweetal informele bijeenkomsten, waarbij onder meer 
actuele thema’s als klanttevredenheid, diversiteit en 
veiligheid zijn behandeld. 
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hOOFdLijNEN VAN hET 
BELONiNgSBELEid 
Het beloningsbeleid is er op gericht om Alliander in staat 
te stellen gekwalificeerde en deskundige bestuurders aan 
te trekken, te motiveren en te behouden. Ten einde zowel 
de korte als de lange termijn doelstellingen zoveel 
mogelijk te waarborgen bestaat het beloningspakket van 
leden van de Raad van Bestuur van Alliander uit vijf 
componenten, te weten een vast bruto jaarsalaris, een 
korte termijn variabele beloning, een lange termijn 
variabele beloning, een pensioenvoorziening en overige 
beloningselementen. Het volledige beloningsbeleid wordt 
beschreven in het hoofdstuk Remuneratierapport.

jAARREKENiNg EN 
diVidENdVOORSTEL
De jaarrekening over 2010 is gecontroleerd door 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en van een 
goedkeurende verklaring voorzien. Deze is elders in dit 
verslag opgenomen. 

De jaarrekening is door de Auditcommissie uitgebreid 
met de externe accountant besproken in aanwezigheid 
van de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de voltallige 
Raad van Commissarissen zowel de jaarrekening als de 
bevindingen van de externe accountant naar aanleiding 
van de controle van de jaarrekening besproken met de 
Raad van Bestuur in aanwezigheid van de externe 
accountant. Op grond van deze besprekingen zijn wij van 
mening dat de jaarrekening voldoet aan de eisen van 
transparantie en dat het een goede basis vormt om 

verantwoording af te leggen over het gehouden toezicht. 
Conform de in artikel 2:101 lid 2 Burgerlijk Wetboek 
opgenomen verplichting hebben de leden van de Raad van 
Commissarissen de jaarrekening ondertekend.

Wij stellen de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders voor:

de jaarrekening over 2010, waarin opgenomen het  -
voorstel tot winstbestemming, vast te stellen;
het dividendvoorstel over 2010, ten bedrage van € 80,4  -
miljoen, vast te stellen;
de leden van de Raad van Bestuur kwijting (decharge) te  -
verlenen voor het door hen gevoerde bestuur in 2010;
de leden van de Raad van Commissarissen kwijting  -
(decharge) te verlenen voor het door hen gehouden 
toezicht op het bestuur in 2010.

Erkentelijkheid
Tenslotte wil de Raad van Commissarissen dank en 
waardering uitspreken aan de Raad van Bestuur en alle 
medewerkers van Alliander voor hun inzet en geleverde 
prestaties in 2010. 

Arnhem, 24 maart 2011

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
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PERSONALiA RAAd VAN 
COMMiSSARiSSEN
Voorzitter
de heer mr. E.M. d’hondt (1944)
Nederlander, datum van eerste benoeming 30 juni 2009  
Einde huidige termijn: 2013 

Commissies bij Alliander
lid Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie 

Eerdere relevante functies
voorzitter Vereniging van Samenwerkende Nederlandse  -
Universiteiten
burgemeester van Nijmegen -

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

 

Plaatsvervangend-voorzitter
de heer drs. g. ybema, plaatsvervangend voorzitter 
(1945)
Nederlander, datum van eerste benoeming 25 april 2005  
Einde huidige termijn: 2013

Commissies bij Alliander
lid Auditcommissie 

Beroep/hoofdfunctie
directeur Ybema Economy Solutions B.V.

Eerdere relevante functie
staatssecretaris van Economische Zaken in het kabinet-
Kok II

Relevante nevenfuncties
lid internationale Raad van Commissarissen van  -
ARCADIS N.V.
voorzitter Raad van Toezicht van Stichting Zorggroep  -
Noorderbreedte
voorzitter Raad van Toezicht Noordelijke Hogeschool  -
Leeuwarden
lid Raad van Toezicht ROC Friese Poort -

 

Alliander’s Raad van Commissarissen (van links naar rechts): Gerrit Ybema, Bea Irik, Ada van der Veer, Ed d’Hondt, 
Franswillem Briët, Coby van der Linde en Jos van Winkelen
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Leden
de heer mr. F.C.w. Briët (1947) 
Nederlander, datum van eerste benoeming 30 juni 2009 
Einde huidige termijn: 2011

Commissies bij Alliander
voorzitter Selectie-, Benoemings- en Remuneratie-
commissie 

Eerdere relevante functies
voorzitter Raad van Bestuur De Goudse Verzekeringen  -
N.V.
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 Commissarissen Monuta Holding N.V.  -
lid Raad van Advies Boval B.V.  -
    

Mevrouw mr. j.B. irik (1956) 
Nederlandse, datum van eerste benoeming 8 juni 2001 
Einde huidige termijn: 2012

Commissies bij Alliander
lid Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie 
 
Beroep/hoofdfunctie
zelfstandig adviseur en projectmanager bij bureau Irik 
Advies 

Eerdere relevante functie
wethouder nutsbedrijven Amsterdam

Relevante nevenfuncties 
lid Raad van Commissarissen Gemeentelijke  -
Kredietbank Amsterdam
voorzitter Raad van Toezicht CentraM  -

Mevrouw prof. dr. j.g. van der Linde (1957)
Nederlandse, datum van eerste benoeming 29 oktober 
2009 
Einde huidige termijn: 2013

Commissies bij Alliander
geen 

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. -

lid Advisory Council Rotterdam Climate Initiative  -
lid International Advisory Board KAPSARC   -

Mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer (1959)
Nederlandse, datum van eerste benoeming 30 juni 2009 
Einde huidige termijn: 2012

Commissies bij Alliander
lid Auditcommissie

Beroep/hoofdfunctie
onafhankelijk bestuursadviseur op gebied van strategie 
en governance/directeur adviesbureau Stranergy B.V.

Eerdere relevante functies
CEO Currence Holding -
CEO Divisie KPN Business Solutions -
Lid Hoofddirectie Achmea Bank Holding  -
Voorzitter Directie Staalbankiers N.V. -

Relevante nevenfuncties 
adviseur Nationaal Register Commissarissen en  -
Toezichthouders
lid Raad van Commissarissen LeasePlan Corporation  -
N.V.
lid Raad van Toezicht Nederlandse Publieke Omroep -
lid Raad van Toezicht Maag Lever Darm Stichting -
lid Bestuur Stichting Preferente Aandelen Nedap -

de heer ir. j.C. van winkelen (1945)
Nederlander, datum van eerste benoeming 30 juni 2009 
Einde huidige termijn: 2011

Commissies bij Alliander
voorzitter Auditcommissie 

Eerdere relevante functies
voorzitter Raad van Bestuur Vitens N.V. -
directeur N.V. Nuon Water -

Relevante nevenfuncties
voorzitter Raad van Commissarissen Douma Staal B.V. -
vice-voorzitter Raad van Toezicht Technologisch Top  -
Instituut Watertechnologie Wetsus 
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Het remuneratierapport van de raad van 

Commissarissen bevat het huidige belo-

ningsbeleid voor de raad van Bestuur 

van alliander en een beschrijving van de 

uitvoering van dit beleid in 2010. Het 

rapport geeft tevens een overzicht van 

de vergoeding van de leden van de raad 

van Commissarissen in 2010. 

Het rapport eindigt met een vooruitblik naar 2011. In de 
toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2010 is 
een specificatie van de beloning van de leden van de Raad 
van Bestuur en van de vergoeding van de leden van de 
Raad van Commissarissen opgenomen. Dit remuneratie-
rapport is opgesteld conform best practice bepalingen 
II.2.12 en II.2.13 uit de Nederlandse Corporate 
Governance Code en zal op de website van Alliander 
worden geplaatst.

Gedurende het verslagjaar 2010 bestond de Raad van 
Bestuur van Alliander uit ir. P.C. Molengraaf MBA 
(voorzitter van de Raad van Bestuur/CEO) en drs. M.R. 
van Lieshout (lid van de Raad van Bestuur/CFO). 
De hoogte en de structuur van de beloning en overige 
arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van 
Bestuur worden mede aan de hand van uitgevoerde 
scenarioanalyses en met inachtneming van de belonings-
verhoudingen binnen Alliander - op voorstel van de 
Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie van de 
Raad van Commissarissen - vastgesteld door de Raad van 
Commissarissen. Dit gebeurt binnen het kader van het 
beloningsbeleid zoals dat in 2004 is vastgesteld door de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders en in 2006 is 
aangepast. Het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur 
is in 2010 niet gewijzigd. Wijzigingen in het beloningsbe-
leid zullen ter vaststelling aan de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders worden voorgelegd en zullen 
schriftelijk en gelijktijdig ter kennisneming aan de 
Centrale Ondernemingsraad worden aangeboden. 

BELONiNgSBELEid

Het beloningsbeleid is erop gericht een beloning te 
verschaffen waarmee Alliander gekwalificeerde en 
deskundige bestuurders kan aantrekken, motiveren en 
behouden. Tegelijkertijd zullen de bedrijfsbelangen op 
korte en lange termijn gewaarborgd en bevorderd moeten 
worden. De Raad van Commissarissen beoogt op inzichte-
lijke, zorgvuldige en transparante wijze verantwoording 
af te leggen over het gevoerde en te voeren beloningsbe-
leid voor de Raad van Bestuur. 
Het beloningsbeleid is gericht op de mediaan van de 
relevante beloningsmarkt en bevat de daarbij behorende 
vaste en resultaatafhankelijke componenten. De mediaan 
wil zeggen dat 50% van de ondernemingen van de 
relevante doelgroep een hogere beloning heeft en 50% een 
lagere. Als relevante beloningsmarkt is gedefinieerd de 
algemene Nederlandse arbeidsmarkt voor bestuurders 
van ondernemingen van vergelijkbare omzet, personeels-
grootte en complexiteit. 

BELONiNgSCOMPONENTEN

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
De leden van de Raad van Bestuur ontvangen een vast 
bruto jaarsalaris passend bij het verantwoordelijkheids-
niveau en takenpakket. Voor het vaste bruto jaarsalaris 
van de leden van de Raad van Bestuur wordt uitgegaan 
van het mediaanniveau van de eerder genoemde referen-
tiegroep 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. 

remuneratierapport
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Ad c. Lange termijn variabele beloning
De lange termijn variabele beloning is gericht op de 
realisatie van kwantificeerbare, beïnvloedbare en uitda-
gende 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. 

Jaarlijks worden de specifieke doelstellingen voor de Raad 
van Bestuur voor de korte en lange termijn variabele 
beloning vastgelegd in een ‘scorecard’. De prestatiecriteria 
en hun onderlinge verhoudingen worden ieder jaar 
geformuleerd en vastgesteld. De Selectie- Benoemings- en 
Remuneratiecommissie formuleert de prestatiecriteria in 
overleg met de Raad van Bestuur. De Raad van 
Commissarissen stelt de criteria vast. Gedurende het jaar 
wordt de voortgang gemonitord. Na afloop van het jaar 
wordt de mate van realisatie van de geformuleerde 
doelstellingen vastgesteld. Dit gebeurt door de Raad van 
Commissarissen op voorstel van de Selectie-, 
Benoemings- en Remuneratiecommissie. De mate waarin 
de doelstellingen zijn gerealiseerd, wordt mede bepaald 
op basis van onafhankelijke externe onderzoeken en de 
door de externe accountant gecontroleerde jaarrekening. 

Als van een doelstellingscomponent minder dan het van 
tevoren afgesproken minimumniveau wordt gerealiseerd, 
is voor die component in het geheel geen sprake van 
uitbetaling van een variabele beloning. Als van een 
doelstellingscomponent meer dan het van tevoren afge-
sproken maximumniveau wordt gerealiseerd, wordt de 
score afgetopt op de maximale score van die betreffende 
doelstellingscomponent. De uitbetaling van de korte en 
lange termijn variabele beloning kan voor ieder onderdeel 
maximaal 30% van het vaste bruto jaarsalaris bedragen.
De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid de 
variabele beloning die is toegekend op basis van onjuiste 
(financiële) gegevens terug te vorderen (claw-back). De 
Raad van Commissarissen heeft verder de discretionaire 
bevoegdheid de waarde van een in een eerder boekjaar 
toegekende variabele beloningscomponent aan te passen 
wanneer deze zonder die aanpassing zou leiden tot 
onbillijke uitkomsten vanwege buitengewone omstandig-
heden in de periode waarin de vooraf vastgestelde 
prestatiecriteria zijn of dienden te worden gerealiseerd 
(billijkheidstoets). Voorafgaande aan de vaststelling van 
de hoogte van het variabele deel van de beloning van de 
leden van de Raad van Bestuur wordt door de afdeling 
Internal Audit een verificatie van de realisatie van de 
scorecard uitgevoerd. 

Ad d. Pensioenvoorziening
Het beleid is dat de leden van de Raad van Bestuur 
deelnemen in de ook voor de medewerkers van de onder-
neming geldende pensioenvoorziening. Deze is momen-
teel ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds ABP. 

Sinds 1 januari 2004 betreft dit een volledige middelloon-
regeling, met een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar; 
vervroegde pensioeningang behoort tot de mogelijkheden. 
Conform het huidige gebruik in de sector vindt pensioen-
opbouw plaats over het vaste bruto jaarsalaris, waarbij de 
leden van de Raad van Bestuur een eigen bijdrage ver-
schuldigd zijn voor deelname aan de pensioenregeling.

Ad e. Overige beloningselementen
Naast de normaal voor de vennootschap geldende sociale 
lasten en premies hebben de leden van de Raad van 
Bestuur aanspraak op een tegemoetkoming in de ziekte-
kosten, een representatievergoeding, evenals een dienst-
auto. Tevens heeft de onderneming ten behoeve van de 
leden van de Raad van Bestuur een ongevallenverzeke-
ring en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten. De onderneming verstrekt geen leningen, 
voorschotten of garanties aan de leden van Raad van 
Bestuur. Voor nevenfuncties geldt een restrictief beleid: 
aanvaarding van een commissariaat bij een (beurs)
vennootschap behoeft de goedkeuring van de Raad van 
Commissarissen en andere belangrijke nevenfuncties 
worden gemeld aan de voorzitter van de Raad van 
Commissarissen. 

ARBEidSOVEREENKOMSTEN

Elk lid van de Raad van Bestuur heeft een arbeidsovereen-
komst met de vennootschap. De arbeidsovereenkomsten 
met de leden van de Raad van Bestuur zijn aangegaan 
voor onbepaalde tijd. Dit is niet in overeenstemming met 
best practice bepaling II.1.1. van de Nederlandse 
Corporate Governance Code, waarin de duur van benoe-
ming en herbenoeming van leden van de Raad van 
Bestuur wordt gebonden aan een maximum van vier jaar. 
Gezien het streven naar een duurzame verbintenis tussen 
Raad van Bestuur en de onderneming en gezien de aard 
van de onderneming, met veel lange termijn projecten en 
–investeringen, acht de Raad van Commissarissen een 
benoemingsperiode van vier jaar niet in het belang van de 
onderneming. 

In geval van beëindiging door de vennootschap van de 
arbeidsovereenkomst is het beleid dat een lid van de Raad 
van Bestuur recht heeft op minimaal een jaarsalaris 
gebaseerd op de afvloeiingsregeling zoals opgenomen in 
de arbeidsovereenkomst. Onder bepaalde omstandighe-
den wordt deze eenmalige uitkering ook uitgekeerd 
indien een lid van de Raad van Bestuur opzegt en van hem 
in redelijkheid niet gevergd kan worden de overeenkomst 
voort te zetten, zoals in geval van een zeggenschapswijzi-
ging of een onoverkomelijk verschil van inzicht ten 
aanzien van het beleid van de vennootschap. Dit is niet in 
overeenstemming met best practice bepaling II.2.8 van de 
Nederlandse Corporate Governance Code, die bepaalt dat 
de maximale vergoeding bij onvrijwillig ontslag eenmaal 
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het jaarsalaris (het ‘vaste’ deel van de beloning) bedraagt. 
De Raad van Commissarissen acht het van belang dat in 
een dergelijke situatie, een jaarsalaris, de contractueel 
overeengekomen arbeidsvoorwaarden representeert. 

UiTVOERiNg BELONiNgSBELEid  
iN 2010
Ad a. Vast bruto jaarsalaris
Het vaste salaris van de heer Molengraaf bedroeg in 2010 
€ 220.000,- inclusief 8% vakantietoeslag. Het vaste 
salaris van de heer Van Lieshout bedroeg over diezelfde 
periode € 207.000,-, inclusief 8% vakantietoeslag.

Ad b. Korte termijn variabele beloning
De doelstellingen voor 2010 betroffen financiële doelstel-
lingen (gewicht 40%), klantgerelateerde doelstellingen 
(gewicht 30%) en doelstellingen op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (gewicht 
30%). Financiële doelstellingen zijn onder andere het 
bedrijfsresultaat (EBIT) en netto operationele kosten 
(OPEX). Klanttevredenheid in de consumentenmarkt en 
de zakelijke markt (inclusief gemeenten) zijn voorbeelden 
van klantgerelateerde doelstellingen. De doelstellingen 
op het gebied van maatschappelijk verantwoord onderne-
men hebben betrekking op de arbeidsmarktparticipatie 
van bepaalde kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en 
medewerkerbetrokkenheid- en tevredenheid.
Op basis van de realisatie van de doelstellingen is de uit te 
betalen korte termijn variabele beloning met betrekking 
tot 2010 voor de heren Molengraaf en Van Lieshout 
vastgesteld op het maximumpercentage van 30% van het 
vaste bruto jaarsalaris. 

Ad c. Lange termijn variabele beloning
De doelstellingen voor 2008-2010 hadden betrekking op 
de volgende drie prestatiecriteria:

Rendement op geïnvesteerd vermogen (ROIC): (gewicht  -
40%);
Ongevallenfrequentie (LTIF): (gewicht 30%); -
Uitvalduur elektriciteit: (gewicht 30%). -

Op basis van de realisatie van de doelstellingen is de uit te 
betalen lange termijn variabele beloning met betrekking 
tot 2008-2010 voor de heren Molengraaf en Van Lieshout 

vastgesteld op 70% van het voor hen vastgestelde percen-
tage (maximaal 30% van het vaste bruto jaarsalaris). 

Ad d. Pensioenvoorziening
De pensioenvoorziening van de heren Molengraaf en Van 
Lieshout is ondergebracht bij de voor de vennootschap 
geldende pensioenvoorziening van de Stichting 
Pensioenfonds ABP. De pensioenkosten hebben betrek-
king op de afdracht van reguliere ABP-premies. 
Grondslag hiervoor is het pensioengevend bruto jaarsala-
ris. Het variabele inkomen is contractueel niet pensioen-
gevend. In het verslagjaar werd voor de heren Molengraaf 
en Van Lieshout respectievelijk € 35.000,- en  
€ 31.000,- aan pensioenpremies voor ouderdoms-  
en nabestaandenpensioen afgedragen.

Ad e. Overige beloningselementen
Over 2010 bedroeg het totale bedrag aan sociale lasten en 
premies, het werkgeversdeel tegemoetkoming ziektekos-
ten en de representatievergoeding voor de heer Molengraaf 
€ 17.000,- en voor de heer Van Lieshout € 12.000,-.

Voor de beloning van de leden van de Raad van Bestuur in 
2010 wordt verwezen naar de toelichting op de geconsoli-
deerde jaarrekening (pagina 130).

Vergoeding Raad van Commissarissen
Om gekwalificeerde en deskundige commissarissen aan 
te kunnen trekken en te behouden is een adequate 
vergoeding vereist.
De vergoeding van de Raad van Commissarissen wordt vast-
gesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
en is niet afhankelijk van de resultaten van de vennoot-
schap. De vennootschap verstrekt aan de commissarissen 
geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke. 

Voor de Raad van Commissarissen worden de volgende 
- door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
vastgestelde - jaarlijkse vergoedingen gehanteerd: 

Voorzitter Raad van Commissarissen € 35.000,- bruto; -
Commissarissen die lid zijn van de Auditcommissie en/ -
of Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie  
€ 28.000,- bruto; 
Overige leden van de Raad van Commissarissen   -
€ 23.500,- bruto. 
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De vergoedingen per commissaris, zoals vermeld in de 
toelichting op de geconsolideerde jaarrekening (pagina 
131), zijn in 2010 overeenkomstig eerder vermelde 
vergoedingen. 

VOORUiTBLiK NAAR 2011

In 2010 is het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur 
geëvalueerd, waarbij een arbeidsmarktreferentiegroep is 
samengesteld passend bij de positie van Alliander als 
grootste netwerkbedrijf van Nederland. Mede op grond 
van deze evaluatie en de aanstaande wetgeving over de 
normering van topinkomens in de publieke en semipu-
blieke sector heeft de Raad van Commissarissen besloten 
geen voorstel tot aanpassing van de beleidsuitgangspun-
ten ten aanzien van het beloningsbeleid van de Raad van 
Bestuur voor 2011 voor te leggen aan de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders. 

In 2010 is eveneens de vergoeding van de Raad van 
Commissarissen geëvalueerd. Hierbij is gekeken naar de 
gewijzigde positie als grootste netwerkbedrijf van 
Nederland, wet- en regelgeving (aangescherpte 
Nederlandse Corporate Governance Code), maatschappe-
lijke ontwikkelingen ten aanzien van de zichtbaarheid 
van commissarissen, alsook hun verantwoordelijkheden 
en betrokkenheid bij de onderneming, de beloning van 
commissarissen bij vergelijkbare ondernemingen en de 
tijdsbesteding. 
Mede op basis van de resultaten van deze evaluatie zal 
tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 
12 mei 2011 een voorstel tot aanpassing van de vergoe-
ding van de Raad van Commissarissen ter vaststelling 
worden voorgelegd. 

Op 14 januari 2011 heeft minister Donner (Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties) het wetsvoorstel 
Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) bij de Tweede Kamer inge-
diend. De WNT zal de opvolger worden van de huidige 
Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancier-
de topinkomens (Wopt) uit 2006. Het wetsvoorstel 
voorziet in overgangsrecht op grond waarvan bestaande 
arbeidsovereenkomsten gerespecteerd worden.
De netwerkbedrijven worden in het huidige voorstel 
gerekend tot de semipublieke sector. Over de mogelijke 
gevolgen van het wetsvoorstel zal op gebruikelijke wijze 
in 2011 nader overleg met de aandeelhouders 
plaatsvinden.
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geconsolideerde balans   

€ miljoen

Noot 2010 2009

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa [3]   5.402   4.638

immateriële vaste activa [4]   320   209

investeringen in deelnemingen en joint ventures [5]   57   50

voor verkoop beschikbare financiële activa [6]   261   240

Overige financiële activa [7]   40   7

latente belastingvorderingen [17]   368   487

  6.448   5.631

Vlottende activa

voorraden [9]   27   24

Handels- en overige vorderingen [10]   279   338

derivaten [8]   1   11

Belastingvorderingen   19  -

Overige financiële activa [7]   125   301

liquide middelen [11]   501   451

  952   1.125

   

Totaal activa   7.400   6.756

Eigen vermogen en verplichtingen

Eigen vermogen  [12]

aandelenkapitaal   684   684

agioreserve   671   671

achtergestelde eeuwigdurende obligatielening   494  -

Hedge-reserve  -12  -8

Herwaarderingsreserve  -7  -10

Overige reserves   854   596

resultaat boekjaar   222   312

Totaal eigen vermogen   2.906   2.245

Verplichtingen

Langlopende verplichtingen

rentedragende verplichtingen [13]   2.152   2.152

derivaten [8]   95   105

verplichtingen uit hoofde van financiële leases [19]   128   120

vooruitontvangen opbrengsten [14]   1.474   1.436

latente belastingverplichtingen [17]   1   2

voorzieningen voor personeelsbeloningen [15]   63   60

Overige voorzieningen [16]   52   44

  3.965   3.919

Kortlopende verplichtingen

Handelsschulden en overige te betalen posten [18]   99   133

Belastingverplichtingen   67   76

rentedragende verplichtingen [13]   32   73

derivaten [8]   7   4

voorzieningen voor personeelsbeloningen [15]   56   52

Overlopende passiva   268   254

  529   592

Totaal verplichtingen   4.494   4.511

Totaal eigen vermogen en verplichtingen   7.400   6.756

gECONSOLidEERdE jAARREKENiNg
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geconsolideerde winst-en-verliesrekening   

€ miljoen
Noot 2010 2009

Netto-omzet [21]  1.432  1.446

Overige baten [22] 93   304   

Totaal bedrijfsopbrengsten   1.525   1.750

Bedrijfskosten

Kosten van inkoop en uitbesteed werk [23]  -427  -407

Personeelskosten [24]  -355  -361

externe personeelskosten [24]  -102  -156

Overige bedrijfskosten [25]  -194  -238

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten  -1.078  -1.162

afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa [26]  -241  -214

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

in uitvoering
  124   117

Totaal bedrijfskosten  -1.195  -1.259

Bedrijfsresultaat   330   491

Financiële baten [27]   32   23

Financiële lasten [28]  -140  -151

aandeel in resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures [5]   8   20

Resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten   230   383

Belastingen [29]  -8  -71

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten   222   312

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten [33]  -   226

Resultaat na belastingen   222   538

Resultaat na belastingen toerekenbaar aan aandeelhouders van Alliander 222 312

Het resultaat na belastingen 2010 is volledig toereken-
baar aan de aandeelhouders van Alliander. Aangezien het 
resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten op 30 juni 
2009 is afgesplitst, bedraagt het resultaat over 2009 na 
belastingen toerekenbaar aan de aandeelhouders van 
Alliander € 312 miljoen (€ 538 miljoen minus € 226 
miljoen).

Het totaalresultaat is als volgt opgebouwd:

Overzicht totaalresultaat

€ miljoen

2010 2009

Resultaat na belastingen   222   538

Overige elementen totaalresultaat

Herwaardering voor verkoop beschikbare activa   3   3

Mutatie reële waarde kasstroomafdekkingen  -4  -118

valutaomrekeningsverschillen  -   5

Overige mutaties  -  -1

Totaalresultaat 2010   221   427
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geconsolideerd kasstroomoverzicht   

€ miljoen
Noot 2010 2009

Kasstroom uit operationele activiteiten [30]

Resultaat na belastingen 222 538

aanpassingen voor:

- financiële baten en lasten 108 116

- belastingen 8 157

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures -8 -26

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen 200 308

veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden -3 16

- handels- en overige vorderingen 58 -179

- handelsschulden en overlopende passiva -44 -209

Totaal veranderingen in werkkapitaal 11 -372

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig 52 -308

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 593 413

Betaalde rente -132 -173

Ontvangen rente 26 57

Ontvangen dividend deelnemingen en joint ventures 5 26

Ontvangen winstbelasting 16 49

Totaal -85 -41

Kasstroom uit operationele activiteiten 508 372

Kasstroom uit investeringsactiviteiten [30]

acquisities, onder aftrek van aangekochte liquide middelen -56  - 

investeringen in materiële vaste activa -368 -637

Bijdrage investeringen van derden 87 114

investeringen in immateriële vaste activa  - -7

investeringen in financiële vaste activa (deelnemingen en joint ventures) -3  - 

Opbrengst verkochte groepsmaatschappijen  - 368

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

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -340 -153

Kasstroom uit financieringsactiviteiten [30]

aangetrokken kortlopende rentedragende schulden en kortlopend deel van de 
langlopende schulden

-74 -15

Uitgifte langlopende leningen 24 1.298

afgeloste langlopende leningen -684 -7

Mutaties uitgezette kortlopende deposito's 176  -301

Uitgifte achtergestelde eeuwigdurende obligatielening 494  - 

afgesplitste liquide middelen  - -1.388

Betaald dividend -54 -350

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -118 -763

Nettokasstroom 50 -544

liquide middelen per 1 januari 451 995

nettokasstroom 50 -544

Liquide middelen per 31 december 501 451
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Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen

€ miljoen
Aan aandeelhouders en andere vermogensverschaffers toerekenbaar eigen vermogen

aandelen- 
kapitaal

agio- 
reserve

achter-
gestelde 
eeuwig-
durende 
obligatie-

lening

Hedge- 
reserve

reserve 
translatie-
verschillen

Herwaar- 
derings- 
reserve

Overige 
reserves

resultaat 
boekjaar

Sub-
totaal

Minder- 
heids-

belangen

Totaal

Per 1 januari 2009   684   671  -   320  -4  -13   3.845   765   6.268   2   6.270

afsplitsing n.v. nuon 
energy per 30 juni 2009

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

Mutatie reële waarde 
kasstroomafdekkingen 

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

valuta- omrekenings-
verschillen

 -  -  -  -   5  -  -  -   5  -   5

Herwaardering voor 
verkoop beschikbare 
financiële activa

 -  -  -  -  -   3  -  -   3  -   3

Overige mutaties  -  -  -  -  -  -  -1  -  -1  -  -1

nettoresultaat 2009  -  -  -  -  -  -  -   538   538   538

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

dividend 2008  -  -  -  -  -  -  -  -350  -350  -  -350

Bestemming resultaat 
2008

 -  -  -  -  -  -   415  -415  -  -  -

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

Mutatie reële waarde 
kasstroomafdekkingen

 -  -  -  -4  -  -  -  -  -4  -  -4

Herwaardering voor 
verkoop beschikbare 
financiële activa

 -  -  -  -  -   3  -  -   3  -   3

nettoresultaat 2010  -  -  -  -  -  -  -   222   222  -   222

Totaalresultaat 2010  -  -  -  -4  -   3  -   222   221  -   221

aangetrokken  
achtergestelde 
eeuwigdurende 
obligatielening

 -  -   494  -  -  -  -  -   494  -   494

dividend 2009  -  -  -  -  -  -  -  -54  -54  -  -54

Bestemming resultaat 
2009

 -  -  -  -  -  -   258  -258  -  -  -

Per 31 december 2010   684   671   494  -12  -  -7   854   222   2.906  -   2.906
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TOELiChTiNg OP dE gECONSOLi-
dEERdE jAARREKENiNg

wAARdERiNgSgRONdSLAgEN

Alliander N.V. is een naamloze vennootschap die statutair 
is gevestigd in Arnhem. De belangrijkste activiteiten van 
Alliander en zijn dochterondernemingen (hierna aange-
duid 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 netwerkgerelateerde 
diensten.

Deze jaarrekening 2010 is op 24 maart 2011 ondertekend 
door de leden van de Raad van Bestuur en door de leden 
van de Raad van Commissarissen. De Raad van 
Commissarissen zal de jaarrekening ter vaststelling 
voorleggen aan de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders op 12 mei 2011.

Afsplitsing
Per 30 juni 2009 is N.V. Nuon Energy door middel van een 
juridische splitsing afgesplitst van Alliander. In verband 
hiermee zijn vanaf deze datum de desbetreffende balans-
posten en eigen vermogenscomponenten, alsmede het 
resultaat van N.V. Nuon Energy uit de balans van 
Alliander gedeconsolideerd. De afsplitsing van het 
resultaat van N.V. Nuon Energy over het eerste halfjaar 
van 2009 vloeit voort uit de omstandigheid dat de afsplit-
sing financieel gezien met terugwerkende kracht tot 1 
januari 2009 heeft plaatsgevonden. De overdracht van 
control was echter op 30 juni 2009 (datum juridische 
afsplitsing), zodat voor de vergelijkende cijfers in deze 
jaarrekening alle betreffende balanssaldi van N.V. Nuon 
Energy met de boekwaarde per 30 juni 2009 zijn afge-
splitst en niet met de boekwaarde per 1 januari 2009. Dit 
verklaart eveneens de afsplitsing van het resultaat over 
het eerste halfjaar van 2009 van N.V. Nuon Energy. Alle 
met de afsplitsing gepaard gaande bedragen betreffende 
de eigen vermogenscomponenten zijn opgenomen in het 
2009 mutatieoverzicht van het geconsolideerde eigen 
vermogen. De desbetreffende afgesplitste balansposten 
zijn indien van toepassing toegelicht in de afzonderlijke 
verloopstaten vanaf noot [3] in deze jaarrekening. Voorts 
is noot [33] relevant inzake activa en passiva aangehou-
den voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten in de 
vergelijkende cijfers.

Nieuwe consolidaties
Alliander heeft op 16 maart 2010 alle aandelen in aanne-
mingsbedrijf Stam Heerhugowaard Holding B.V. (hierna: 
Stam) te Heerhugowaard en op 1 juli 2010 alle aandelen in 
netwerkbedrijf Endinet B.V. (thans Endinet Groep B.V., 
hierna: Endinet) te Eindhoven overgenomen. De cijfers van 

Stam en Endinet zijn vanaf 16 maart 2010 respectievelijk 
1 juli 2010 verantwoord in de geconsolideerde cijfers van 
Alliander. Voor een nadere toelichting op beide acquisities 
wordt verwezen naar noot [1].

Vervallen consolidaties
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 Alliander N.V. Vanaf deze datum 
worden de resultaten van N.V. Nuon Energy niet meer 
meegeconsolideerd in de resultaten van Alliander. Als 
gevolg van IFRS 5 worden de resultaten van N.V. Nuon 
Energy over het eerste halfjaar van 2009 op de regel 
“Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactivitei-
ten” weergegeven.

Ultimo november 2009 zijn de aandelen in Liandyn B.V. 
ingebracht in Ziut B.V. Ziut B.V. is een door Alliander en 
Enexis op 1 oktober 2009 gezamenlijk opgerichte onder-
neming (joint venture), waarin Alliander een belang heeft 
van 53%. Naast de aandelen in Liandyn B.V. zijn ultimo 
november 2009 tevens de aandelen in Enexis Lighting in 
Ziut B.V. ingebracht.

iFRS

De jaarrekening van Alliander is opgesteld op basis van 
de International Financial Reporting Standards (IFRS) 
per 31 december 2010, 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 IFRS Interpretations 
Committee (IFRIC) respectievelijk het Standing 
Interpretations Committee (SIC).

De belangrijkste grondslagen voor waardering en resul-
taatbepaling 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 verplich-
tingen, waaronder derivaten, tegen reële waarde worden 
gewaardeerd. Tenzij anders vermeld, zijn deze waarde-
ringsgrondslagen consistent toegepast voor alle boekja-
ren 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 veronderstellingen 
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 
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de gedurende het boekjaar gerapporteerde baten en 
lasten. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van de 
gehanteerde schattingen en veronderstellingen. In noot 
[35] 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.

Nieuwe en/of gewijzigde iFRS-standaarden die van 
toepassing zijn in 2010
De IASB en het IFRIC hebben nieuwe en/of gewijzigde 
standaarden en interpretaties uitgebracht, die met 
ingang van boekjaar 2010 van toepassing zijn voor 
Alliander. Onderstaande standaarden en interpretaties 
zijn 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, hebben deze 
wijzigingen geen effect op Alliander.

IFRS 2 ‘Sharebased payment’ is aangepast voor het in de 
standaard opnemen van IFRIC 8 ‘Scope of IFRS 2’ en 
IFRIC 11 ‘IFRS 2 – Group and Treasury Share 
Transactions’ en het uitbreiden van de richtlijnen uit 
IFRIC 11 met de classificatie van groepsarrangementen. 
De aangepaste standaard geeft expliciet aan dat in geval 
van een op aandelen gebaseerde transactie de entiteit die 
de goederen of diensten ontvangt, deze als een in eigen 
vermogensinstrumenten afgewikkelde, op aandelen 
gebaseerde betalingstransactie moet waarderen wanneer 
de toegekende beloningen haar eigen vermogensinstru-
menten zijn of de entiteit geen verplichting heeft om de 
op aandelen gebaseerde betalingstransactie af te wikke-
len. In alle andere gevallen moet de entiteit die goederen 
of diensten ontvangt die goederen of diensten waarderen 
als een in geldmiddelen afgewikkelde, op aandelen 
gebaseerde betalingstransactie. Deze wijzigingen hebben 
op Alliander geen impact.

IFRS 3 ‘Business Combinations’ is herzien met een aantal 
belangrijke wijzigingen, zoals de verwerking van vergoe-
dingen voor een overname. Acquisities moeten op 
overnamedatum worden opgenomen tegen reële waarde 
en voorwaardelijke betalingen moeten als schuld worden 
opgenomen en daarna worden gewaardeerd met waarde-
veranderingen in de winst-en-verliesrekening. Daarnaast 
mogen overnemende partijen minderheidsbelangen in 
een overgenomen partij waarderen tegen ofwel het 
evenredige deel van het minderheidsbelang in de netto-
activa, ofwel tegen reële waarde. De kosten van de 
acquisitie moeten in de winst-en-verliesrekening worden 
opgenomen. In dit kader is IAS 27 ‘Consolidated and 

Separate Financial Statements’ gewijzigd met als belang-
rijkste aanpassing dat wijzigingen in het eigendomsbe-
lang die niet tot verlies van zeggenschap leiden, worden 
verwerkt als eigen vermogenstransacties. Alliander heeft 
deze herziene IFRS 3 toegepast.

IAS 39 ‘Financial Instruments: Recognition and 
Measurement’ in aanmerking komende gehedgede items. 
IAS 39 is aangepast ter verduidelijking van hoe hedge-ac-
counting moet worden toegepast op het inflatiedeel van 
financiële instrumenten en op optiecontracten die als 
hedging instrument worden gebruikt. Deze aanpassing 
heeft geen effect 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 afdekkinginstru-
menten 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-accounting toepast 
voor afgedekte risico’s van netto-investeringen 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 
aan eigenaars van een entiteit. In samenhang hiermee is 
in IFRS 5 het vereiste opgenomen dat activa alleen 
worden geclassificeerd als aangehouden voor uitkering 
aan eigenaars als de activa beschikbaar zijn voor onmid-
dellijke uitkering en de uitkering zeer waarschijnlijk is. 
IFRIC 17 is niet van toepassing op Alliander.

Het IASB ‘Annual Improvements Process 2009’ heeft 
geresulteerd in correcties en kleine aanpassingen op een 
aantal IFRS-standaarden. Omdat deze geen materiële 
impact op Alliander hebben, worden deze hier niet 
afzonderlijk genoemd.

Verwachte wijzigingen in waarderingsgrondslagen
Naast bovengenoemde nieuwe en gewijzigde standaar-
den, hebben de IASB en het IFRIC tot en met 2010 nieuwe 
en/of gewijzigde standaarden en interpretaties uitge-
bracht die met ingang van het boekjaar 2011 of latere 
boek jaren 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’ en IFRS 7 ‘Financial 
Instruments: Disclosures’ zijn aangepast om eerste 
toepassers van IFRS eenzelfde vrijstelling te bieden die 
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aan bestaande toepassers van IFRS 7 was geboden als 
overgangsbepaling bij de aanpassing van IFRS 7 in 2009. 
Deze wijzigingen hebben geen effect op Alliander.

IFRS 1 ‘First time adoption’ is aangepast voor een tweetal 
onderwerpen, te weten de verwijzing naar transitiedatum 
en hyperinflatie. Deze aanpassingen zijn niet van toepas-
sing op Alliander.

IFRS 9 ‘Financial Instruments’ is een nieuwe standaard. 
Deze standaard brengt nieuwe vereisten met zich mee 
voor classificatie en waardering van financiële activa. De 
standaard is van toepassing vanaf 1 januari 2013, maar 
eerdere toepassing is toegestaan. In 2010 zijn nieuwe 
vereisten aan IFRS 9 toegevoegd voor classificatie en 
waardering van financiële verplichtingen met als gevolg 
dat IFRS 9 mogelijk een complete vervanging van IAS 39 
zal worden. Op dit moment is nog onbekend of en in 
welke mate de Europese Unie IFRS 9 zal bekrachtigen. De 
impact voor Alliander is nog niet bepaald.

IAS 12 ‘Income taxes’ is aangepast. Met deze aanpassing 
wordt een uitzondering geïntroduceerd op de algemene 
regel dat belastinglatenties met betrekking tot vastgoed-
beleggingen gewaardeerd moeten worden tegen reële 
waarde. Met deze aanpassing komt SIC 21 ‘Income taxes 
– recovery of revalued non-depreciable assets’ te verval-
len. Deze aanpassing zal naar verwachting geen effect 
hebben op Alliander. IAS 12 is van toepassing op de 
boekjaren vanaf 1 januari 2012.

IAS 24 ‘Related Party Disclosures’ is aangepast. De 
aanpassing verduidelijkt de definitie van een verbonden 
partij en vereenvoudigt de definitie van de toelichting-
vereisten voor entiteiten waarover zeggenschap of 
gezamenlijke zeggenschap wordt uitgeoefend door de 
overheid of waarbij de overheid een belang heeft dat 
invloed van betekenis heeft. IAS 24 heeft geen effect op 
Alliander.

Het IASB ‘Annual Improvements Process 2010’ heeft 
geresulteerd in correcties en verscheidene aanpassingen 
van zes standaarden en één interpretatie. Deze wijzigin-
gen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2011. Omdat deze 
wijzigingen geen materieel effect 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 
effect op Alliander.

IFRIC 19  ‘Extinguishing Financial Liabilities with Equity 
Instruments’. Deze interpretatie ziet toe op de verschillen-
de verwerkingswijzen van entiteiten bij uitgifte van 
instrumenten ter gehele of gedeeltelijke delging van een 
financiële verplichting. Deze interpretatie, die van 
toepassing is vanaf 1 juli 2010, zal naar verwachting geen 
impact hebben op Alliander. 

gRONdSLAgEN VOOR dE 
CONSOLidATiE
dochterondernemingen
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële 
gegevens van Alliander en zijn 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 dochter-
ondernemingen worden integraal geconsolideerd. De 
resultaten van geconsolideerde maatschappijen die zijn 
verkregen gedurende het jaar worden meegenomen vanaf 
de datum waarop de beslissende zeggenschap over deze 
ondernemingen is verkregen. Dochterondernemingen 
worden gedeconsolideerd vanaf het moment waarop geen 
beslissende zeggenschap meer kan worden uitgeoefend.

De zogeheten overnamemethode (of ‘acquisition method’) 
wordt toegepast bij de verwerking van overnames van 
dochterondernemingen door Alliander. De kostprijs van 
de overname wordt bepaald door op de datum van 
overname de reële waarde van de overgenomen activa, de 
uitgegeven eigen vermogensinstrumenten en de aangega-
ne of overgenomen schulden te bepalen. De overgedragen 
vergoeding omvat de reële waarde van alle activa of 
verplichtingen die voortvloeien uit een voorwaardelijke 
vergoedingsregeling. De identificeerbare activa en 
verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen die zijn 
overgenomen bij een acquisitie worden initieel gewaar-
deerd tegen reële waarde op acquisitiedatum, onafhanke-
lijk van de omvang van het aan minderheidsbelangen toe 
te rekenen deel (zie tevens de waarderingsgrondslagen 
betreffende goodwill). Voor elke bedrijfscombinatie wordt 
bepaald of enig minderheidsbelang in de overgenomen 
partij gewaardeerd wordt tegen reële waarde of tegen het 
evenredige deel van het minderheidsbelang in de identifi-
ceerbare netto-activa van de overgenomen partij. De 
belangen van derden in het groepsvermogen en het 
groepsresultaat worden separaat gepresenteerd als 
‘minderheidsbelangen’, respectievelijk ‘resultaat na 



99FeiTen en CiJFers98 Jaarverslag 2010 99FeiTen en CiJFers98 Jaarverslag 2010

belastingen toerekenbaar aan minderheidsaandeelhouders’.
Investeringen in dochterondernemingen worden gewaar-
deerd tegen kostprijs verminderd met bijzondere waarde-
vermindering. De kostprijs wordt aangepast voor wijzi-
ging in de vergoeding voortkomend uit aanpassingen van 
voorwaardelijke vergoedingen. 

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 
waardeverminderingverlies. De waarderingsgrondslagen 
van dochterondernemingen zijn indien nodig aangepast 
om een consistente toepassing van waarderingsgrondsla-
gen 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 finan-
ciële 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.  

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

In de jaarrekening is een overzicht opgenomen van de 
belangrijkste deelnemingen en joint ventures.

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 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 daarvan. Het aandeel in de gerealiseerde 
resultaten van de deelneming na overnamedatum wordt 
in de winst- en -verliesrekening opgenomen en het 
aandeel in de wijziging in de niet-gerealiseerde resulaten 
van de deelnemingen na overnamedatum wordt opgeno-

men in het overige totaalresultaat. In het geval dat de 
(gecumuleerde) verliezen van de deelneming en/of joint 
venture de boekwaarde overstijgen, worden deze verlie-
zen niet meer verwerkt, 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 dan wel joint 
ventures worden geëlimineerd naar rato van het belang 
van de groep in de deelneming of de joint venture. 
Ongerealiseerde verliezen worden eveneens geëlimineerd, 
tenzij deze transactie aanleiding geeft tot het verantwoor-
den van een bijzonder waardeverminderingverlies. De 
waarderingsgrondslagen van deelnemingen en joint 
ventures worden indien nodig aangepast om een consi-
stente 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 weliswaar een belang van 53% heeft 
gekregen, maar gezamenlijk met Enexis de zeggenschap 
uitoefent. In dit kader heeft Alliander ultimo november 
2009 de aandelen in Liandyn B.V. ingebracht in Ziut B.V. 
Op 16 maart 2010 heeft Alliander alle aandelen in het 
aannemingsbedrijf Stam Heerhugowaard Holding B.V. 
(Stam) te Heerhugowaard en op 1 juli 2010 alle aandelen 
in Endinet B.V. (thans Endinet Groep B.V.) te Eindhoven 
overgenomen.

Segmentrapportage
Segmenten worden gerapporteerd in overeenstemming 
met de wijze waarop intern gerapporteerd wordt aan de 
‘Chief Operating Decision-Maker’ (CODM). De Raad van 
Bestuur is geïdentificeerd als de hoogstgeplaatste 
functionaris (CODM), die verantwoordelijk is voor de 
toewijzing van middelen en voor de beoordeling van 
prestaties van de segmenten. De interne rapportages zijn 
gebaseerd op de grondslagen die voor de geconsolideerde 
jaarrekening worden toegepast. De intern gerapporteerde 
resultaten zijn op vergelijkbare basis, dat wil zeggen 
exclusief bijzondere posten en fair value-mutaties. 

Omrekening van vreemde valuta
Functionele en presentatievaluta
De posten in de jaarrekening van iedere entiteit die tot de 
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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. Valuta-omrekeningverschillen 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.
Omrekeningverschillen 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.

Omrekeningverschillen 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 
omrekeningverschillen worden verantwoord onder de 
translatieverschillen in het totaalresultaat. Bij de consoli-
datie worden omrekeningverschillen die ontstaan bij de 
omrekening van netto-investeringen in buitenlandse 
entiteiten, leningen en andere valuta-instrumenten die 
dienen als afdekking van netto-investeringen, verwerkt 
in het totaalresultaat. Indien een buitenlandse entiteit 
wordt verkocht, worden de daarmee samenhangende 
omrekeningverschillen 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 waardeverminderingverlies –het verschil 
tussen de boekwaarde en realiseerbare waarde– wordt 
verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Indien gebeur-
tenissen of veranderingen in omstandig heden hiertoe 
aanleiding geven, wordt vastgesteld of er sprake is van 
een bijzondere waardevermindering van materiële vaste 

activa, immateriële activa of financiële vaste 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, over-
eenkomt met de wijze waarop intern de goodwill door het 
management wordt beoordeeld. Bijzondere waardever-
minderingen van kasstroomgenererende eenheden 
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-
deringverlies 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 
waardeverminderingverliezen 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 één 
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 één jaar heeft plaatsgevon-
den worden het betrokken actief alsmede de verplichtin-
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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 zijn 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 resulta-
ten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten omvatten de resulta-
ten over het gehele boekjaar tot aan het moment van 
afsluiting, onafhankelijk van het moment waarop de 
activiteiten als beëindigde bedrijfsactiviteiten zijn aange-
merkt. De vergelijkende cijfers worden eveneens 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 aanschaf 
van materiële vaste activa of met activa in uitvoering 
worden met ingang van 1 januari 2009 geactiveerd voor 
zover ze direct toerekenbaar zijn aan de aankoop, produc-
tie of constructie van een kwalificerend actief. 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 
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 ge-
schatte 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 oorspron-
kelijke staat, voor zover daar een in rechte afdwingbare of 
feitelijke verplichting toe bestaat. Deze kosten worden ge-
activeerd op het moment van aanschaf of op een later tijd-
stip bij het ontstaan van de verplichting. In beide gevallen 
worden de geactiveerde kosten afgeschreven over de ver-
wachte resterende levensduur van het betrokken 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’- 
methode. De basis voor afschrijvingen is het verwachte 
resterende productievolume en wordt jaarlijks op basis 
van erkend industriegebruik bepaald. Nieuwe ontdekkin-
gen tijdens winningactiviteiten kunnen het verwachte 
resterende productievolume ook tussentijds doen wijzi-
gen. Het afschrijvingsbedrag per unit wordt zodoende 
voor de komende periode aangepast aan het nieuwe 
verwachte resterende productievolume.

De gebruiksduren van de componenten waaruit de 
activacategorieën 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 voornamelijk 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 afschrijvings-
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methoden 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 identi-
ficeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke ver-
plichtingen van overgenomen dochterondernemingen of 
deelnemingen overtreft. Goodwill betaald bij de overna-
me van dochterondernemingen wordt verantwoord onder 
de post immateriële vaste activa. Goodwill betaald bij de 
overname van een deelneming wordt begrepen in de ver-
krijgingspijs van de betrokken deelnemingen. Indien de 
overnameprijs lager is dan de reële waarde van de over-
genomen identificeerbare activa, verplichtingen en voor-
waardelijke 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 
impairmenttesten 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
Exploratie- en evaluatieactiva betreffen de geactiveerde 
kosten met betrekking tot de exploratie naar en evaluatie 
van gasreserves. Voorbeelden van kosten die in aanmer-
king kunnen komen voor activering zijn exploratierech-
ten, geologische en andere studies, en exploratieboringen 
met betrekking tot ofwel vermoedelijke of mogelijke 
reserves onder evaluatie, ofwel vermoedelijke vindplaat-
sen. Kosten die niet in aanmerking komen voor activering 
zijn kosten gemaakt voordat exploratierechten zijn 
verworven en overige algemene kosten die niet gerela-
teerd zijn aan een specifieke exploratieput. Exploratie- en 
evaluatieactiva worden gewaardeerd tegen kostprijs 
verminderd met cumulatieve bijzondere waardevermin-
deringen. Op exploratie- en evaluatieactiva wordt niet 
afgeschreven.

Alliander past de zogenaamde ‘successful efforts’-metho-
de toe voor exploratie en evaluatie-uitgaven. Dit houdt in 
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 worden 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. 

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 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 verkrijgingprijs. 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.

Overig
Verhuurcontracten met derden, voor zover deze zijn 
gekocht, worden als overig immaterieel actief op de 
balans opgenomen. Deze contracten worden gewaardeerd 
tegen de contante waarde van de toekomstige kasstro-
men. Afschrijving vindt plaats over de gemiddelde 
looptijd van de aangekochte contracten.

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, 
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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 
afdekkingtransacties
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- 
modellen en optiewaarderingsmodellen indien geen 
actieve markt bestaat.

Derivaten worden onder de kortlopende, respectievelijk 
langlopende activa geclassificeerd indien de reële waarde 
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 gecompenseerd 
indien er een contractueel of juridisch recht tot compensatie 
bestaat en Alliander de intentie heeft om de uit de transac-
ties 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 afdekkinginstrument (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, CO

2-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 en,
afdekkingtransacties. -

Commoditycontracten bestemd voor eigen gebruik
Alliander maakt gebruik van energie commodity- 
contracten voor de fysieke inkoop van elektriciteit voor de 
bij het transport van elektriciteit optredende netverliezen. 
Voor deze contracten wordt ‘accrual accounting’ toegepast 
en worden de transacties op het moment van levering 
tegen de dan van toepassing zijnde prijzen verwerkt. 
Alliander maakte tot en met 30 juni 2009 gebruik van 
energie commodity-contracten 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 geclassifi-
ceerd als zijnde bestemd voor eigen gebruik, als afdek-
kingtransactie of als aangehouden voor handels-
doeleinden.

Afdekkingtransacties
Alliander maakt gebruik van derivaten om valutarisico’s 
op activa en verplichtingen, interestrisico’s op langlopen-
de leningen en tot 30 juni 2009 (datum afsplitsing N.V. 
Nuon Energy) prijsrisico’s die voortvloeien uit energie 
commodity-contracten af te dekken. Deze afdekking-
transacties zijn onder te verdelen in de volgende drie 
categorieën:

reële waardeafdekking: dit zijn afdekkingtransacties  -
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 
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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 afdekkingtransacties 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 toekomsti-
ge 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-effectieve deel wordt verwerkt in het 
resultaat. De cumulatieve bedragen die in het eigen ver-
mogen zijn verwerkt, worden overgeheveld naar het re-
sultaat in dezelfde periode waarin de afgedekte trans-
actie in het resultaat wordt verwerkt. Echter, indien een 
verwachte toekomstige transactie die is afgedekt leidt 
tot de opname op de balans van een niet-financieel ac-
tief of een niet-financiële verplichting, dan worden de 
cumulatieve waardemutaties van de afdekkingen, die 
zijn verwerkt in het eigen vermogen, begrepen in de ini-
tiële waardering van het betrokken actief, respectieve-
lijk de verplichting. Als de afdekking vervalt of wordt 
verkocht, of indien het afdekking instrument niet langer 
aan de criteria voor het toepassen van de administra-
tieve verwerking van afdekkingtransacties (‘hedge-ac-
counting’) voldoet, dan blijft het cumulatieve resultaat 
in het eigen vermogen tot het moment waarop de ver-
wachte 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 ver mogen was verwerkt over-
geheveld naar het resultaat. 
afdekking van een netto-investering in een buitenland- -
se entiteit: dit zijn afdekkingtransacties die het risico op 
schommelingen in de waarde van netto-investeringen 
in buitenlandse activiteiten –waarvan de functionele 
valuta afwijkend is van de euro– als gevolg van valuta-
koerswijzigingen afdekken. Indien de afdekking 
effectief is, dan wordt de mutatie in de reële waarde van 
de afdekkingtransacties verwerkt in het eigen vermo-
gen onder de reserve translatieverschillen. Indien dit 
niet het geval is, dan wordt de waardemutatie verwerkt 
in het resultaat. Bij afstoting van de buitenlandse 
entiteit worden de cumulatieve waardemutaties van de 
afdekkingtransacties die zijn begrepen in het eigen 
vermogen overgeheveld naar het resultaat.

Leases waarbij Alliander optreedt als lessor
Operationele leases
Alliander is operationele leases aangegaan voor warm-
tenetten, energiegerelateerde installaties en kantoor-
ruimte. Operationele leases betreffen leases die niet als 

financiële leases worden aangemerkt. Risico’s en voorde-
len die samenhangen met de eigendom van de betrokken 
activa zijn niet, of niet nagenoeg geheel, 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-verlies-
rekening verwerkt onder de bedrijfsopbrengsten. 

Voorraden
Voorraden, met uitzondering van de voorraad kolen aan-
wezig tot en met 30 juni 2009 (datum afsplitsing N.V. 
Nuon Energy), worden gewaardeerd tegen kostprijs of 
lagere netto realiseerbare waarde. Deze voorraden be-
staan 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 bedrijfsom-
standigheden, verminderd met de geschatte verkoopkos-
ten. In afwijking van het voorgaande wordt de voorraad 
kolen tegen reële waarde verminderd 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 resul-
taat verwerkt in de periode van de wijziging. 

handels- en overige vorderingen
Handels- en overige vorderingen worden in eerste instan-
tie gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen 
geamortiseerde kostprijs, verminderd met eventuele bij-
zondere 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 waardeverminderingverlie-
zen 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 banktegoe-
den, kasgeldleningen 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 
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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 
voor de verandering in de reële waarde die 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. Indien nage-
noeg 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 behan-
deld 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 materië-
le vaste activa. De daarbij behorende leaseverplichtingen 
worden verantwoord onder de lang- en kortlopende 
verplichtingen, al naar gelang de betaling van de leaseter-
mijnen 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 klan-
ten, vastgoedontwikkelaars en lokale en regionale over-
heidsinstanties voor de gemaakte kosten voor de elek-
triciteits- en gasinfrastructuur van nieuwe woon- en 
industrielocaties worden als vooruitontvangen opbrengs-
ten op de balans verantwoord. De vooruitontvangen op-
brengsten worden geamortiseerd over de verwachte levens-
duur van de betrokken activa. De amortisatie wordt in de 
winst-en-verliesrekening verantwoord onder overige baten.

Overheidssubsidies en investeringspremies
Overheidssubsidies en investeringspremies worden ver-
antwoord 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 boekwaar-
de 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 het waarschijnlijk is dat verrekening kan plaatsvin-
den met toekomstige fiscale winsten. Saldering 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 één en dezelfde 
(overheids)instantie worden geheven. Latente belasting-
vorderingen 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-
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de resultaat en met de mogelijkheden van voorwaartse 
verliescompensatie in het geval latente belastingvorde-
ringen uit hoofde van operationele verliezen niet zijn 
gewaardeerd.

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 pensioenfonds 
of verzekeringsmaatschappij. De belangrijkste pensioen-
regelingen, die zijn ondergebracht bij het ABP en bij het 
Pensioenfonds Metaal en Techniek, betreffen collectieve 
regelingen waarbij meerdere werkgevers zijn aangeslo-
ten. Deze regelingen betreffen in wezen toegezegd-pensi-
oenregelingen. Echter, aangezien Alliander geen toegang 
heeft tot de benodigde informatie én de deelname aan de 
collectieve regelingen Alliander blootstelt aan actuariële 
risico’s die verband houden met huidige en voormalige 
werknemers van andere entiteiten, worden beide regelin-
gen behandeld als toegezegde-bijdrageregelingen en 
worden de verschuldigde pensioenpremies over het 
boekjaar verwerkt als pensioenlasten in de jaarrekening. 
Ten aanzien van regelingen waarbij meerdere werkgevers 
zijn aangesloten, geldt tevens dat als in de contractuele 
overeenkomst 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 respectievelijk verplichting wordt opgenomen 
als die uit de contractuele overeenkomst voortvloeit. De 
resulterende baten of lasten worden in de winst-en-ver-
liesrekening verwerkt. De pensioenen van de meerder-
heid van de werknemers van Alliander zijn ondergebracht 
bij het ABP en kennen geen contractuele bepalingen als 
hiervoor bedoeld. Daarom is geen vordering of verplich-
ting 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 contante 
waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezeg-
de ziektekostenbijdrage, vermeerderd of verminderd met 
actuariële winsten of verliezen en 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 leeftijd en 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aan voormalige 
werknemers, voorwaardelijke bonussen en additionele 
vakantiedagen vanaf een bepaalde leeftijd. Deze regelin-
gen zijn niet ondergebracht bij pensioenfondsen of 
verzekeringsmaatschappijen. De verplichting voor de 
overige langetermijnpersoneelsbeloningen op de balans 
bestaat uit de contante waarde van de toegekende rechten. 
Indien van toepassing worden schattingen gemaakt voor 
bijvoorbeeld toekomstige salarisstijgingen, personeels-
verloop 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 wijzi-
ging in actuariële veronderstellingen, respectievelijk 
wijzigingen in regelingen worden direct in het resultaat 
verwerkt. De aan het dienstjaar toe te rekenen kosten en 
de interestdotatie 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 beëindi-
ging 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 moge-
lijkheid is dat dit plan op een later tijdstip wordt ingetrok-
ken. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de reële 
waarde van de verplichting. Indien betaling van de 
vergoeding 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 gebeur-
tenissen voor de balansdatum;
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het aannemelijk is dat er een uitstroom van middelen  -
zal plaatsvinden om de verplichting af te wikkelen en
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. De oprenting wordt verantwoord onder 
de post financiële lasten in de winst-en-verliesrekening.

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 (netto-)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 op-
brengst betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Netto-omzet
Deze opbrengsten hebben betrekking op:

gereguleerde opbrengsten. Deze opbrengsten vloeien  -
voort uit hoofde van het transport van elektriciteit en 
gas naar klanten en omvatten vaste componenten, het 
zogenaamde capaciteitstarief. Voor de levering van deze 
diensten in de consumentenmarkt worden voor de 
periode vanaf de jaarafrekening tot aan de balansdatum 
inschattingen gemaakt voor de nog te factureren omzet 
in deze periode;
vrij domein opbrengsten zoals meetdiensten, periodie- -
ke 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 gepassiveerde bijdragen in aanleg,  -
overheidssubsidies en investeringspremies; verwezen 
wordt naar de waarderingsgrondslagen 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 afgestoten 
actief. Winsten en verliezen uit hoofde van de afstoting 
van activa worden gesaldeerd weergegeven.

Kosten van inkoop en uitbesteed werk
Deze post omvat de kosten voor de inkoop van netverlie-
zen waarin mede begrepen worden de te verwachten 
reconciliatie-effecten, van transportcapaciteit en -beper-
kingen 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 
alsmede 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 kasgeldleningen, berekend op basis van de effectieve-
interestmethode, alsmede uit baten uit hoofde van 
valutaresultaten 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 verplich-
tingen omvatten leningen, schulden uit hoofde van het 
(Euro) Medium Term Notes-programma, de achterge-
stelde en groenleningen en commercial paper. 
Daarnaast zijn hierin begrepen de overige kosten van 
financiering, zoals kosten van letters of credit, bereid-
stellingsprovisies, etc.
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 en
resultaten inzake het beëindigen van cross border  -
leases 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-
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ningverschillen, evenals alle overige mutaties, worden 
geëlimineerd voor zover deze niet tot een kasstroom 
hebben geleid. De financiële gevolgen van de verwerving 
dan wel afstoting van deelnemingen en dochteronderne-
mingen komen afzonderlijk tot uiting in de kasstroom uit 
investeringsactiviteiten. In verband hiermee komen de 
getoonde kasstromen niet overeen met de mutaties zoals 
die in de geconsolideerde balansen worden vermeld. Het 
in de balans gehanteerde begrip liquide middelen komt 
overeen met het gehanteerde begrip in het 
kasstroomoverzicht. 
Activa en passiva aangehouden voor verkoop worden 
nader toegelicht in noot [33].  

NOOT 1 BEdRijFSCOMBiNATiES

Algemeen
Op 1 juli 2010 heeft Alliander alle aandelen Endinet 
overgenomen. Endinet heeft een jaaromzet van circa  
€ 110 miljoen en heeft ruim 300 medewerkers in dienst. 
De belangrijkste activiteiten van Endinet in 2010 betrof-

fen het netbeheer in de regio’s Eindhoven, Oost-Brabant 
en Haarlemmermeer. Door de combinatie met Endinet 
versterkt Alliander zijn positie, mede in het licht van de 
voorgenomen sectoroptimalisatie. De (gas)netten in de 
Haarlemmermeer liggen midden in het Liander-
verzorgingsgebied, waardoor een efficiëntere bedrijfsvoe-
ring mogelijk is. 
De overname van Endinet is volledig in lijn met het stra-
tegische kader zoals aangegeven door de Commissie pu-
bliek aandeelhouderschap energiebedrijven (Commissie 
Kist). Naar het oordeel van de Commissie Kist is herver-
kaveling van het netbeheer nodig. De Commissie beveelt 
aan het huidige aantal netbeheerders terug te brengen tot 
drie à vijf regionaal logisch verdeelde bedrijven.

Op 16 maart 2010 heeft Alliander alle aandelen Stam 
overgenomen. Stam heeft een jaaromzet van circa  
€ 24 miljoen en ongeveer 150 medewerkers in dienst.  
De overnamesom is betaald uit eigen beschikbare 
middelen. 
De allocatie van de overnameprijzen is in onderstaand 
overzicht vermeld.

Overname Endinet en Stam

€ miljoen Endinet Stam

Reële waarde per  
1 juli 2010

Reële waarde per  
16 maart 2010 Totaal

Activa

Materiële vaste activa, netwerken en aansluitingen   615  -   615

Overige materiële vaste activa   23   1   24

immateriële vaste activa   7  -   7

Handelsvorderingen   15   4   19

Overige vorderingen   10   2   12

liquide middelen   89   2   91

Totaal activa   759   9   768

Verplichtingen

voorziening latente belastingen   47  -   47

Overige voorzieningen   4  -   4

langlopende rentedragende verplichtingen   625  -   625

derivaten langlopend   41  -   41

derivaten kortlopend   16  -   16

Handelsschulden   8   2   10

Overige te betalen posten   14   3   17

Totaal verplichtingen   755   5   760

Netto verworven activa   4   4   8

Koopsom

Cash 136 11 147

voorwaardelijke vordering -35 - -35

Totaal koopsom 101 11 112

af: netto verworven activa -4 -4 -8

goodwill 97 7 104
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Endinet
De totale overnamesom bedroeg op 1 juli 2010 € 101 
miljoen, bestaande uit een betaling uit eigen beschikbare 
middelen van € 136 miljoen onder aftrek van een voor-
waardelijke vordering, per 1 juli 2010 gewaardeerd op  
€ 35 miljoen. De allocatie van deze overnamesom is in het 
hiervoor vermelde overzicht opgenomen. Overigens dient 
te worden vermeld dat tot maximaal één jaar na over-
namedatum (tot 1 juli 2011) wijzigingen kunnen optre-
den in bovengenoemde opstelling, voor zover deze 
betrekking hebben op de feitelijke toestand per 1 juli 
2010. De reële waarde van de voorwaardelijke vordering 
is bepaald middels de ‘income approach’, bij gebruikma-
king van een rentevoet van 5%. Regulatorische ontwikke-
lingen hebben geleid tot een bijstelling van de reële 
waarde van de vordering. De definitieve omvang van het 
uiteindelijk te verrekenen bedrag kan materieel afwijken 
van het vastgestelde bedrag per overname- en 
balansdatum.

Toelichting
Netto verworven activa (€ 4 miljoen)
De verkregen materiële vaste activa van Endinet hebben 
voor € 615 miljoen betrekking op netwerken en aanslui-
tingen en voor € 23 miljoen op overige materiële vaste 
activa voornamelijk bestaande uit elektriciteits- en 
gasmeters alsmede hardware. De immateriële vaste 
activa van € 7 miljoen hebben betrekking op verhuuracti-
viteiten van transformatoren. De latente belastingver-
plichtingen betreffen het verschil tussen de boekhoud-
kundige en de fiscale waardering van de elektriciteits- en 
gasnetten. De langlopende rentedragende verplichtingen 
zijn na de overname door Alliander in juli 2010 afgelost. 
De derivaten waren bedoeld ter mitigering van rente-ef-
fecten op de externe leningen. Ook deze zijn in juli 2010 
volledig afgekocht (€ 57 miljoen). 
 
goodwill (€ 97 miljoen)
De goodwill van € 97 miljoen heeft deels betrekking op te 
verwachten synergie-effecten en deels op de versterking 
van de positie van Alliander in de gehele sector, zie ook 
noot [4]. Naar verwachting zal de goodwill niet aftrekbaar 
zijn voor de vennootschaps belasting.

Overig
De totale kosten gemoeid met de acquisitie van Endinet 
hebben € 7 miljoen bedragen. Deze kosten zijn in de 
winst-en-verliesrekening over 2009 en 2010 verwerkt.

De netto-omzet van Endinet over de periode 1 juli 2010 tot 
en met 31 december 2010 bedraagt € 64 miljoen en de 
nettowinst over dezelfde periode € 12 miljoen. Indien 
Endinet per 1 januari 2010 zou zijn overgenomen zou de 
netto-omzet van Alliander over geheel 2010 € 1.493 miljoen 
hebben bedragen met daarbij een nettoresultaat van € 221 
miljoen.

Stam
De totale overnamesom bedroeg op 16 maart 2010  
€ 11 miljoen, bestaande uit een betaling uit eigen  
beschikbare middelen. De allocatie van deze overname-
som is in het hiervoor vermelde overzicht opgenomen. 

Toelichting
Netto verworven activa (€ 4 miljoen) 
De netto verworven activa hebben onder meer betrekking 
op onderhanden werk (€ 1 miljoen) en handelsdebiteuren 
(€ 4 miljoen). De kortlopende schulden betreffen voor-
namelijk crediteuren.

goodwill (€ 7 miljoen)
De goodwill van € 7 miljoen heeft betrekking op te 
verwachten synergie-effecten als gevolg van het verkrij-
gen van voldoende monteurcapaciteit. Naar verwachting 
zal de goodwill niet aftrekbaar zijn voor de 
vennootschapsbelasting.

Overig
De totale kosten gemoeid met de acquisitie van Stam 
hebben € 0,2 miljoen bedragen. Deze kosten zijn in de 
winst-en-verliesrekening over 2009 en 2010 verwerkt.

De netto-omzet van Stam over de periode 16 maart 2010 
tot en met 31 december 2010 bedraagt € 19 miljoen en het 
nettoresultaat over dezelfde periode minus € 0,1 miljoen. 
Indien Stam per 1 januari 2010 zou zijn overgenomen zou 
de netto-omzet over geheel 2010 van Alliander € 1.433 
miljoen hebben bedragen met daarbij een nettoresultaat 
van € 222 miljoen.
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NOOT 2: gESEgMENTEERdE 
iNFORMATiE
indeling segmenten
Met ingang van het boekjaar 2010 past Alliander IFRS 8 
(Operational segments) toe in zijn jaarrekening. Alliander 
onderscheidt de volgende te rapporteren segmenten:

Netbeheerder Liander; -
Netwerkbedrijf Endinet; -
Overig. -

 
Deze indeling heeft plaatsgevonden op basis van de 
interne rapportagestructuur, in het bijzonder de interne 
geconsolideerde en gesegmenteerde maandrapportage, 
het jaarplan en het businessplan. 

Netbeheerder Liander vormt het grootste bedrijf binnen 
de Alliander groep. Liander zorgt voor de aansluiting en 
het transport van gas en elektriciteit in Gelderland, 
Friesland, Noord-Holland en delen van Zuid-Holland en 
Flevoland en is met meer dan 80% van de omzet het 
grootste bedrijfsonderdeel van Alliander.

Netwerkbedrijf Endinet heeft grotendeels vergelijkbare 
werkzaamheden als Liander; in 2010 hebben deze 
plaatsgevonden in het verzorgingsgebied 
Haarlemmermeer, Eindhoven en Oost-Brabant.1 Hoewel 
Endinet op basis van de kwantitatieve criteria niet apart 
kwalificeert als een te rapporteren segment heeft de Raad 
van Bestuur om de volgende redenen besloten Endinet 
toch als een apart segment te laten rapporteren: 

met de voormalige aandeelhouders van Endinet is  -
overeengekomen dat Endinet B.V. in elk geval tot medio 
2015 als netbeheerder binnen Alliander blijft bestaan;
Endinet B.V. blijft als zelfstandige netbeheerder  -
separaat aan onder meer de Energiekamer rapporteren;
 de afwijkende geografische ligging. -

Het segment Overig bestaat met name uit Liandon, 
Alliander AG, Stam en stafdiensten en service-units. 
Liandon levert diensten op het gebied van aanleg en 
onderhoud van complexe energie-infrastructuren, zowel 
voor Liander als voor derden. Alliander AG verricht 
activiteiten op het gebied van netbeheer en openbare 
(stads)verlichting in Duitsland. Stam is een middelgroot 
aannemingsbedrijf in Noord-Holland en voert werkzaam-
heden uit op het gebied van netaanleg en -onderhoud. 
Deze werkzaamheden vinden plaats in opdracht van 
derden als ook in opdracht van Liander. De stafdiensten 
en service-units bestaan onder meer uit Shared Services 
en IM&ICT die werkzaamheden uitvoeren ten behoeve 
van onder andere Liander en Endinet. Deze activiteiten 
kunnen worden samengevoegd in één segment, omdat ze 
niet aan de kwantitatieve criteria voldoen om zelfstandig 
als segment te kwalificeren. 

Rapportage
Alliander stelt maandelijks een managementrapportage 
op ten behoeve van de Raad van Bestuur en per kwartaal 
voor de Raad van Commissarissen. Deze rapportages 
worden zowel voor de balans als voor de winst-en-verlies-
rekening met dezelfde waarderingsgrondslagen en 
rubricering opgesteld als de financiële informatie in de 
jaarrekening. De Raad van Bestuur beoordeelt de bedrijfs-
resultaten aan de hand van deze rapportages. De financi-
ele rapportages betreffen met name de geconsolideerde 
en de segmentinformatie over de operationele kosten. 
Daarnaast is het bedrijfsresultaat opgenomen op verge-
lijkbare basis, dat wil zeggen exclusief bijzondere posten 
en fair value-mutaties. Het bedrijfsresultaat is de resul-
tante van de totale opbrengsten verminderd met de totale 
kosten. 

Op de volgende bladzijde treft u een overzicht aan van de 
primaire segmentatie.

Toelichting
Algemeen
De resultaten van Endinet zijn vanaf 1 juli 2010 verant-
woord in de geconsolideerde cijfers van Alliander. De 
resultaten van Stam worden vanaf 16 maart 2010 
meegeconsolideerd. Zie noot [1] voor meer details over 
deze overnames. De externe opbrengsten van Liander en 
Endinet bestaan voor het merendeel uit de opbrengst van 
de transport- en aansluitdienst. In het segment Overig 
betreffen de externe opbrengsten vooral de verrichte 
dienstverlening door Liandon en Stam en de opbrengsten 
van netbeheeractiviteiten in Duitsland. De eliminaties 
zijn het gevolg van de interne dienstverlening van de 
stafdiensten en service-units en Stam aan Liander en 
Endinet, zoals activiteiten van IM&ICT en Shared 
Services. Deze interne leveringen worden tegen kostprijs 
geleverd. De resultaten na belastingen uit beëindigde 
bedrijfsactiviteiten hebben geheel betrekking op N.V. 
Nuon Energy. Dit bedrijf is op 30 juni 2009 afgesplitst van 
n.v. Nuon (thans Alliander).

1 Per 1 januari 2011 heeft liander de activiteiten van (gas)netbeheerder 

Haarlemmermeer B.v. in zijn bestaande activiteiten geïntegreerd. als 

gevolg daarvan hebben klanten in de gemeente Haarlemmermeer 

sindsdien voor zowel elektriciteit als gas te maken met netbeheerder 

liander. de netbeheerders endinet Oost-Brabant n.v. en endinet regio 

eindhoven B.v. zijn per 1 januari 2011 gefuseerd tot endinet B.v. 

Tegelijkertijd is de naam van de voormalige moedermaatschappij 

gewijzigd in endinet groep B.v.



111FeiTen en CiJFers110 Jaarverslag 2010 111FeiTen en CiJFers110 Jaarverslag 2010

Het resultaat na belastingen 2010 is volledig toereken-
baar aan de aandeelhouders. Aangezien het resultaat uit 
beëndigde bedrijfsactiviteiten op 30 juni 2009 is afge-
splitst, bedraagt het resultaat over 2009 na belastingen 
toerekenbaar aan aandeelhouders € 312 miljoen (€ 538 
miljoen minus € 226 miljoen).

Primaire segmentatie

€ miljoen

Net beheer 
Liander

Net werkbedrijf 
Endinet Overig Eliminaties Totaal

herrubricering 
naar gerappor-

teerd en  
bijzon dere 

posten gerapporteerd

winst- en verliesrekening 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Bedrijfsopbrengsten

externe opbrengsten   1.305   1.349   64  -   156   223  -  -   1.525   1.572  -   178   1.525   1.750

interne opbrengsten   11   21  -  -   262   285  -273  -306  -  -  -  -  -  -

Totaal bedrijfsopbrengsten   1.316   1.370   64  -   418   508  -273  -306   1.525   1.572  -   178   1.525   1.750

Bedrijfskosten

Kosten van inkoop energie, 
grond- en hulpstoffen

  526   480   9  -   142   171  -54  -48   623   603  -196  -196   427   407

Operationele kosten   502   534   20  -   341   457  -219  -258   644   733   7   22   651   755

afschrijvingen   187   188   17  -   37   26  -  -   241   214  -  -   241   214

geactiveerde productie  -241  -220  -1  -  -78  -93  -  -  -320  -313   196   196  -124  -117

Totaal bedrijfskosten   974   982   45  -   442   561  -273  -306   1.188   1.237   7   22   1.195   1.259

Bedrijfsresultaat   342   388   19  -  -24  -53  -  -   337   335  -7   156   330   491

netto financiële baten/lasten  -48  -100  -5  -  -62  -32  -  -  -115  -132   7   4  -108  -128

aandeel in resultaat na 
belastingen deelnemingen

 -  -  -  -   8   7  -  -   8   7  -   13   8   20

Belastingen  -76  -64  -2  -   22   14  -  -  -56  -50   48  -21  -8  -71

Resultaat na belastingen uit 
voortgezette 
bedrijfsactiviteiten

  218   224   12  -  -56  -64  -  -   174   160   48   152   222   312

resultaat na belastingen uit 
beëindigde 
bedrijfsactiviteiten

 -  -  -  -  -   226  -  -  -   226  -  -  -   226

Resultaat na belastingen   218   224   12  -  -56   162  -  -   174   386   48   152   222   538

gesegmenteerde activa en 
verplichtingen

Totaal activa  5.698  5.665   598  -   3.707  3.402 -2.603  -2.311  7.400   6.756  -  -  7.400   6.756

niet-geconsolideerde 
deelnemingen

 -  -  -  -   38   32  -  -   38   32  -  -   38   32

niet-geconsolideerde joint 
ventures

 -  -  -  -   19   18  -  -   19   18  -  -   19   18

verplichtingen (lang- en 
kortlopend)

  3.106   3.355   288  -  2.636   2.610  -1.536  -1.454  4.494   4.511  -  -  4.494   4.511

Overige gesegmenteerde 
gegevens

investeringen in materiële 
vaste activa

  318   320   10  -   40   77  -  -   368   397  -  -   368   397

aantal eigen medewerkers 
ultimo boekjaar

3.103 2.950 301  - 1.912 1.683  -  - 5.316 4.633  -  - 5.316 4.633
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herrubricering en bijzondere posten
De herrubricering naar gerapporteerd en bijzondere 
posten betreft de aansluiting tussen de periodieke 
managementrapportage en de externe rapportage. Voor 
de externe rapportage wordt het bedrag van de geactiveer-
de productie (zowel in 2010 als in 2009 € 196 miljoen) 
begrepen in de kosten van inkoop, grond- en hulpstoffen 
geëlimineerd. Voor een toelichting op de bijzondere 
posten wordt verwezen naar pagina 57 van het 
jaarverslag. 

gesegmenteerde activa
De bedragen in de kolom eliminaties bij totaal activa 
betreffen met name de eliminaties van de deelnemingen 
in Liander en Endinet. De eliminaties bij de post verplich-
tingen hebben betrekking op de rekening-courant verhou-
dingen tussen de dochterondernemingen en Alliander. 
Binnen de Alliander-groep is sprake van concernfinancie-
ring, waarbij de externe verhoudingen op centraal niveau 
worden verantwoord. Alle dochterondernemingen hebben 
een rekening-courant verhouding met Alliander. Er zijn 
geen niet-gealloceerde activa en passiva.

geografische segmentatie

De categorie buitenland heeft volledig betrekking op de 
activiteiten van Alliander AG in Duitsland (openbare 
verlichting en netbeheer).

geografische segmentatie

€ miljoen

Externe opbrengsten Materiële vaste activa immateriële vaste activa

Niet geconsolideerde 
deelnemingen en joint 

ventures

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

nederland   1.484   1.696   5.376   4.613   320   209   57   50

Buitenland   41   54   26   25  -  -  -  -

Totaal   1.525   1.750   5.402   4.638   320   209   57   50
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NOOT 3 MATERiëLE VASTE ACTiVA

investeringen
De investeringen in materiële vaste activa gedurende het 
boekjaar bedroegen € 368 miljoen (2009: € 637 miljoen). 
De investeringen in 2009 hebben voor € 240 miljoen 
betrekking op  het productie- en leveringsbedrijf (N.V. 
Nuon Energy).

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 2009

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 1 januari 2009   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

Mutaties 2010

investeringen   1  -   6  -   25   336   368

nieuwe consolidaties  -  -   631  -   8   -   639

desinvesteringen  -1  -  -10  -  -5  -1  -17

afschrijvingen  -6  -  -165  -  -53  -  -224

Herrubriceringen en  overige 
mutaties

  15  -   280  -   40  -337  -2

Totaal   9  -   742  -   15  -2   764

Stand per 31 december 2010

aanschafwaarde   226  -   8.434  -   739   189   9.588

Cumulatieve afschrijvingen en 
bijzondere waardeverminderingen

 -103  -  -3.567  -  -516  -  -4.186

Boekwaarde per 31 december 2010   123  -   4.867  -   223   189   5.402
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Nieuwe consolidaties
Op 16 maart 2010 heeft Alliander de aandelen Stam te 
Heerhugowaard overgenomen en per 1 juli 2010 de 
aandelen Endinet. Zie noot [1].

desinvesteringen
De desinvesteringen in 2010 houden verband met 
buitengebruikstelling van netwerkactiva, overige vaste 
bedrijfsmiddelen en verkoop van gebouwen en terreinen. 

Bijzondere waardeverminderingen 
In 2010 hebben geen bijzondere waardeverminderingen 
plaatsgevonden. Om de bijzondere waardeverminderin-
gen te kunnen bepalen, zijn voor de desbetreffende activa 
ultimo het verslagjaar impairmenttesten uitgevoerd. In 
vrijwel alle gevallen is de bedrijfswaarde van het betrok-
ken actief gehanteerd voor de bepaling van de realiseerba-
re waarde. De verwachte toekomstige kasstromen, 
gebaseerd op de meest recente businessplannen, samen-
hangend met de activa zijn hiertoe contant gemaakt en 
vergeleken met de huidige boekwaarde. Bij de bepaling 
van de waarde hanteert Alliander disconteringsvoeten die 
zijn afgestemd op het risicoprofiel van de activa. In 
boekjaar 2010 hanteerde Alliander een disconteringsvoet 
voor belastingen van 7,9% (2009: 7,4%) voor de netwerk-
activiteiten en 8,5% (2009: 8,7%) voor vrij domein 
activiteiten. Voor een nadere toelichting zie noot [4].

Cross border leasetransacties  
In de periode 1998 tot en met 2000 zijn door dochteronder-
nemingen van Alliander 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 zeven transacties hebben betrekking op 
gasnetwerken in Friesland, Gelderland, Flevoland, Noord- 
en Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht, stadsverwar-
mingnetten in Almere en Duiven/Westervoort en het 
elektriciteitsnetwerk in het gebied Randmeren. 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 dochterondernemingen (sublease). Aan 
het einde van de sublease bestaat de optie de rechten van 
de Amerikaanse tegenpartij 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 verantwoord in het jaar van afsluiten van de 
desbetreffende transactie. Met betrekking tot de cross 
border leases bestaan contractuele voorwaardelijke en 
onvoorwaardelijke rechten en verplichtingen. Op onderde-
len van de netwerken zijn in het kader van de aangegane 
verplichtingen zekerheden verstrekt in de vorm van 
hypotheek- en pandrechten. De totale netto boekwaarde 
van de in cross border leases ondergebrachte netwerken 
bedraagt ultimo 2010 € 1,2 miljard (ultimo 2009:  
€ 1,0 miljard). In verband met de transacties staat in 

deposito bij meerdere financiële instellingen, dan wel is 
belegd in waardepapieren, ultimo 2010 een totaalbedrag 
van $ 3,8 miljard (2009: $ 3,6 miljard). Aangezien geen 
beschikkingsmacht bestaat over het overgrote deel van de 
beleggingen en de daarbij behorende 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 beschikkingsmacht over heeft, 
zijn verantwoord onder de financiële activa. De gerelateer-
de leaseverplichtingen zijn opgenomen onder de verplich-
tingen uit hoofde van financiële leases.

Ultimo 2010 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 $ 601 
miljoen (2009: $ 691 miljoen). Ter dekking van het equity-
deel van het strip risk, ultimo 2010 $ 465 miljoen (2009:  
$ 518 miljoen), zijn door Alliander in een aantal transac-
ties ten behoeve van de betrokken investeerders zekerhe-
den in de vorm van letters of credit afgegeven ter hoogte 
van $ 222 miljoen (2009: $ 312 miljoen). Het aantal en de 
hoogte van de af te geven letters of credit is mede afhanke-
lijk van de credit rating van Alliander. In het kader van 
enkele letter of credit-faciliteiten was ten behoeve van de 
betrokken banken een pandrecht gevestigd op bij deze 
banken gestelde cashdeposito’s met een totaalbedrag 
ultimo 2009 van $ 42 miljoen. Ultimo juni 2010 zijn de 
pandrechten op deze cashdeposito’s komen te vervallen.

In het kader van de uitvoering van de Wet Onafhankelijk 
Netbeheer (WON) zijn de in een cross border lease onderge-
brachte, aan N.V. Nuon Infra Oost toebehorende warm-
tenetwerken, medio 2008 via ‘sub-subleases’ onderver-
huurd aan N.V. Nuon Warmte, onderdeel van N.V. Nuon 
Energy. De looptijd van deze operationele lease is 12,5 jaar 
(einde looptijd: 31 december 2020). De totale boekwaarde 
van de onderverhuurde warmtenetwerken en bijbehorende 
meters bedraagt ultimo 2010 € 117 miljoen (2009:  
€ 110 miljoen).
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De investeringen in 2010 hebben betrekking op de 
aankoop van Endinet (€ 97 miljoen) en Stam (€ 7 miljoen). 
Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar 
noot [1]. De op de regel nieuwe consolidaties gerubriceer-
de € 7 miljoen heeft betrekking op verhuurcontracten van 
transformatoren van Endinet. Deze activa worden lineair 
in 20 jaar afgeschreven.

De goodwill heeft betrekking op de volgende segmenten:

De post goodwill op de regel Liander heeft voor € 209 
miljoen (2009: € 209 miljoen) betrekking op elektriciteits- 
en gasnetwerken en is ontstaan bij de inbreng van de 
netwerken ten tijde van het ontstaan van n.v. Nuon in 
1999. Het restant van € 68 miljoen is voor € 61 miljoen te 
relateren aan de aankoop van Endinet en voor € 7 miljoen 
aan Stam. De goodwill gealloceerd aan Endinet (€ 36 
miljoen) heeft vooral betrekking op synergie en outperfor-
mance-effecten.

Aan het eind van 2010 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 7,9% (2009: 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 

immateriële vaste activa

€ miljoen

goodwill

Exploratie 
& evaluatie 

activa

Overige 
immateriële 

activa Totaal

Stand per 1 januari 2009

aanschafwaarde   421   74   60   555

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

Boekwaarde per 1 januari 2009   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

Mutaties 2010

investeringen   104  -  -   104

nieuwe consolidaties  -  -   7   7

Totaal   104  -   7   111

Stand per 31 december 2010

aanschafwaarde   500  -   7   507

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen  -187  -  -  -187

Boekwaarde per 31 december 2010   313  -   7   320

Allocatie van goodwill naar segment

€ miljoen
2010 2009

liander   277 209

endinet 36 -

Totaal 313 209

NOOT 4 iMMATERiëLE VASTE ACTiVA
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op ervaringen uit het verleden alsmede op de meest 
recente gegevens op het gebied van tariefregulering. De 
businessplannen beslaan een periode van vier jaar, en de 
terminal value wordt bepaald aan de hand van de ver-
wachte kasstromen aan het eind van de businessplanpe-
riode. Hierbij wordt een groeipercentage van nul gehan-
teerd. Tussen de bedrijfswaarde en de boekwaarde van de 
netwerken bestaat een zodanige marge dat de gevoelig-
heid voor veranderingen in gehanteerde inschattingen en 
uitgangspunten beperkt is. In 2010 hebben geen bijzon-
dere waardeverminderingen plaatsgevonden. In 2009 is  
€ 7 miljoen aan bijzondere waardeverminderingen op 
goodwill verantwoord betrekking hebbende op het 
productie- en leveringsbedrijf.

De investering in joint ventures in 2009 van € 18 miljoen 
heeft betrekking op de oprichting van Ziut B.V. Gezien de 
feitelijke zeggenschapsverhoudingen is Ziut B.V. geclas-
sificeerd als een investering in een joint venture. De 
vervallen consolidaties in 2009 houden verband met de 
afsplitsing van N.V. Nuon Energy. Het aandeel in het 
resultaat 2010 is gebaseerd op voorlopige cijfers. In 2010 
is voor een bedrag van € 5 miljoen (2009: € 26 miljoen) 
aan dividenden ontvangen van deelnemingen en joint 
ventures.

investeringen in deelnemingen en joint ventures

€ miljoen deelnemingen joint ventures Totaal

2010 2009 2010 2009 2010 2009

Boekwaarde per 1 januari   32   37   18   103 50 140

Mutaties

investeringen 2  -  -   18 2 18

nieuwe consolidaties   1  -  -  - 1 -

vervallen consolidaties  -  -20  -  -82 - -102

aandeel in resultaat   3   20   5  - 8 20

Ontvangen dividend  -1  -9  -4  -17 -5 -26

valutaomrekeningsverschillen en overige mutaties   1   4  -  -4 1 -

Totaal   6  -5   1  -85 7 -90

Boekwaarde per 31 december   38   32   19   18 57 50

NOOT 5 iNVESTERiNgEN iN dEELNEMiNgEN EN jOiNT VENTURES
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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 leasecontracten. 
Onderdeel van de aan de cross border leasecontracten 
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 gewaardeerd 
onder de derivaten (zie noot 8). Per eind 2010 bedraagt de 
reële waarde € 95 miljoen negatief (2009: € 105 miljoen 
negatief). Het deel van de voor verkoop beschikbare 
financiële activa gerelateerd aan de cross border leasecon-
tracten heeft een boekwaarde ultimo 2010 van € 138 

miljoen (2009: € 124 miljoen) en dient zowel ter dekking 
van de gerelateerde leaseverplichtingen als van de 
hierboven genoemde CDS. De boekwaarde ultimo 2010 
van de gerelateerde leaseverplichtingen bedraagt € 128 
miljoen (2009: € 120 miljoen).
De waarde van de beleggingen niet gerelateerd aan cross 
border leasecontracten bedraagt ultimo 2010 € 123 
miljoen (2009: € 116 miljoen).

Financiële gegevens deelnemingen

€ miljoen
Belang Activa

Verplich-
tingen Omzet

winst/ 
(verlies) Boekwaarde

2009

n.v. KeMa, nederland 25 %   211   86   256   66   32

Boekwaarde per 31 december 2009   32

2010

n.v. KeMa, nederland 25 % n.b. n.b. n.b.   n.b.   34

Overig   4

Boekwaarde per 31 december 2010   38

Financiële gegevens joint ventures

€ miljoen
Belang

Vaste 
activa

Vlottende 
activa

Lang lopende 
verplichtingen

Kortlopende 
verplichtingen Omzet Kosten

Boek-
waarde

2009

Ziut B.v., nederland 53 %   7   70   6   46   20   19   18

Boekwaarde per 31 december 2009   18

2010

Ziut B.v., nederland 53 % n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.   19

Boekwaarde per 31 december 2010   19

Voor verkoop beschikbare financiële activa

€ miljoen

Boekwaarde per 1 januari 2009   243

Mutaties 2009

valuta-omrekeningsverschillen en overige mutaties  -3

Totaal  -3

Boekwaarde per 31 december 2009   240

Mutaties 2010

valuta-omrekeningsverschillen en overige mutaties   21

Totaal   21

Boekwaarde per 31 december 2010   261

NOOT 6 VOOR VERKOOP BESChiKBARE FiNANCiëLE ACTiVA
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De boekwaarde van de overige financiële activa bestond 
aan het eind van 2010 uit vorderingen, leningen en 
geactiveerde kosten gedenomineerd in euro (2009: idem). 
De overige mutaties bestaan onder andere uit geactiveer-
de kosten samenhangend met afgesloten kredietfacilitei-
ten met betrekking tot Alliander. De kosten worden 
geamortiseerd over de looptijd van de kredietfaciliteit 
(looptijd tot maart 2015). De in 2009 en 2010 verstrekte 
en terugbetaalde leningen bestaan uit kortlopende 
deposito’s en beleggingen in kader van financiering. De 
vervallen consolidaties in 2009 hebben betrekking op de 
afsplitsing van N.V. Nuon Energy per 30 juni 2009.

Overige financiële activa

€ miljoen Vorderingen, leningen en 
overig

Vorderingen uit hoofde 
van financiële leases Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2009   29   4   33

effectief interestpercentage 2009 1%

Mutaties 2009

verstrekte leningen   305  -   305

Terugbetaalde leningen en interest  -13  -  -13

vervallen consolidaties  -22  -  -22

valuta-omrekeningsverschillen en overige mutaties   9  -4   5

Totaal   279  -4   275

Boekwaarde per 31 december 2009   308  -   308

effectief interestpercentage 2010 1%

Mutaties 2010

nieuwe vordering 35 - 35

verstrekte leningen   802  - 802

Terugbetaalde leningen en interest  -976  -  -976

Bijzondere waardeverminderingen  -6  -  -6

Overige mutaties   2  -   2

Totaal  -143  -  -143

Boekwaarde per 31 december 2010   165  -   165

Langlopend deel overige financiële activa   40  -   40

Kortlopend deel overige financiële activa   125  -   125

NOOT 7 OVERigE FiNANCiëLE ACTiVA (iNCLUSiEF KORTLOPENd dEEL)
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NOOT 8 dERiVATEN

Derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde. Onder 
de derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden is 
onder de langlopende verplichtingen een CDS opgeno-
men, welke onderdeel is van de onder financiële 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 2010 bedraagt € 95 miljoen (2009: € 105 miljoen). 
In de balans van Endinet per 1 juli 2010 was een rentede-
rivaat verantwoord van € 57 miljoen. Dit is in juli 2010 
door Alliander afgekocht. 

derivaten

€ miljoen Vlottende activa Kortlopende verplichtingen Langlopende verplichtingen

2010 2009 2010 2009 2010 2009

derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden

Overige derivaten  -  -  -  -   95   105

Totaal  -  -  -  -   95   105

Kasstroomafdekkingen

vreemde-valutacontracten 1  - -   4  -  -

rente-instrumenten -   11 7  -  -  -

Totaal   1   11   7   4  -  -

Boekwaarde per 31 december   1   11   7   4   95   105

NOOT 9 VOORRAdEN

Er hebben in 2010 (2009: idem) geen afschrijvingen op 
voorraden plaatsgehad. 

Ultimo boekjaar bedragen de bijzondere waardeverminde-
ringen van debiteuren € 23 miljoen (2009: € 25 miljoen). 
De last in de winst-en-verliesrekening over 2010 inzake 
waardevermindering van debiteuren bedraagt € 7 miljoen 
(2009: € 9 miljoen). Voor een verdere toelichting hierop 
wordt verwezen naar het onderdeel kredietrisico van  
noot [34].

Voorraden

€ miljoen
2010 2009

grond- en hulpstoffen   27   23

gereed product  -   1

Boekwaarde per 31 december   27   24

NOOT 10 hANdELSVORdERiNgEN EN OVERigE VORdERiNgEN

handels- en overige vorderingen

€ miljoen
2010 2009

debiteuren, reguliere verkopen   170   218

Bijzondere waardeverminderingen van debiteuren  -23  -25

handelsvorderingen   147   193

Overige vorderingen   39   55

Overlopende activa   93   90

Boekwaarde per 31 december   279   338
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NOOT 11 LiqUidE MiddELEN

Het effectieve interestpercentage op liquide middelen 
varieert van 0,54% tot 1,49% (2009: 0,02% tot 0,17%).  
De liquide middelen worden nagenoeg geheel in euro’s 
aangehouden. Er zijn in 2010 geen gelden in liquide 
middelen en deposito’s opgenomen waarover Alliander 
niet de vrije beschikking heeft (2009: € 29 miljoen). In het 
kader van een letter of credit faciliteit voor enkele cross 
border leasetransacties was ten gunste van de betrokken 
bank een pandrecht gevestigd op bij deze bank gestelde 
cashdeposito’s met een totaalbedrag van ultimo 2009  
€ 29 miljoen ($ 42 miljoen). Ultimo juni 2010 zijn de 
pandrechten op deze cashdeposito’s komen te vervallen.

NOOT 12 EigEN VERMOgEN

Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is 
verdeeld in 350 miljoen aandelen van nominaal € 5. 
Ultimo 2010 zijn 136.794.964 aandelen uitgegeven 
(2009: 136.794.964).

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening
Op 4 november 2010 heeft Alliander een achtergestelde 
eeuwigdurende obligatielening uitgegeven voor een bedrag 
van nominaal € 500 miljoen met een couponrente van 
4,875% en een uitgiftekoers van 99,495%, resulterend in 
een ontvangen bedrag van € 498 miljoen. Hierop zijn 
rechtstreeks toerekenbare kosten van € 4 miljoen in 
mindering gebracht, zodat € 494 miljoen is toegevoegd aan 
het eigen vermogen. Deze achtergestelde eeuwigdurende 
obligatielening wordt aangemerkt als eigen vermogen. 
Alliander heeft geen contractuele verplichting tot terugbe-
taling van de lening. Eventuele periodieke vergoedingen 
zijn conditioneel en afhankelijk van uitkeringen aan 
aandeelhouders. Bij een besluit tot uitkering aan aandeel-
houders in de periode tot 6 maanden voorafgaande aan de 
coupondatum van 24 juni 2011, zal de Raad van Bestuur 
een couponrente vanaf de periode van 11 november 2010 
tot en met 23 juni 2011 betalen aan de houders van de 
achtergestelde eeuwigdurende obligatielening ten laste 
van de overige reserves. Dit is een bedrag van € 15 miljoen.

hedge-reserve
Alliander maakt gebruik van kasstroomafdekkingen. Dit 
betreffen zowel renteswaps als het afdekken van valuta-
componenten. Voor een verdere toelichting zie ook 
informatie over risico’s en financiële instrumenten.

herwaarderingsreserve
De herwaarderingsreserve houdt verband met de voor 
verkoop beschikbare financiële activa. De wijzigingen in 
de reële waarde van de voor verkoop beschikbare financi-
ele activa worden verwerkt in het eigen vermogen.

De hedge-reserve, de herwaarderingsreserve en de 
achtergestelde eeuwigdurende obligatielening zijn niet 
voor dividenduitkering beschikbaar.

NOOT 13 RENTEdRAgENdE 
VERPLiChTiNgEN

Het Euro Medium Term Notes (EMTN-)programma van  
€ 3 miljard en het Euro Commercial Paper (ECP-) pro-
gramma van € 1,5 miljard zijn in 2010 hernieuwd en 
tevens is de uitgevende vennootschap gewijzigd van 
Alliander Finance B.V. in Alliander N.V. Dit betekent dat 
toekomstige uitgiften onder deze programma’s voortaan 
op naam van Alliander zullen plaatsvinden. Per ultimo 
2010 heeft Alliander € 2 miljard (2009: € 2 miljard) onder 
het EMTN-programma uitstaan. Deze schuldpapieren 
zijn genoteerd aan de Amsterdamse en de Luxemburgse 
beurs. Per ultimo 2010 is er geen uitstaand ECP (2009: 
nihil).

De nieuwe leningen in 2009 hebben onder meer betrek-
king op de uitgifte van obligaties onder het EMTN-
programma. De nieuwe consolidaties in 2010 hebben 
betrekking op de overname van Endinet. Deze leningen 
op de balans van Endinet per 1 juli 2010 zijn in juli 2010 
afgelost. De vervallen consolidaties in 2009 hebben 
betrekking op de posten van N.V. Nuon Energy.

De boekwaarde van de langlopende rentedragende 
verplichtingen, inclusief het kortlopende deel, is als volgt:

Liquide middelen

€ miljoen
2010 2009

Banktegoeden 5 37

Kasgeldleningen 496 414

Boekwaarde per 31 december 501 451

Rentedragende verplichtingen

€ miljoen
2010 2009

Boekwaarde per 1 januari 2.218 1.207

Mutaties

nieuwe leningen 24 1.615

nieuwe consolidaties 625 -

aflossingen -689 -435

vervallen consolidaties - -175

valutaomrekeningsverschillen en 
overige mutaties

6 13

Totaal -34 1.018

Boekwaarde per 31 december 2.184 2.225
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De kortlopende rentedragende verplichtingen, ultimo 
2010 € 32 miljoen (2009: € 73 miljoen), bestaan naast het 
kortlopende deel van de langlopende schulden uit 
schulden betreffende personeelsregelingen (met name 
depositoregelingen).

Achtergestelde leningen
Deze leningen hebben een rentevoet van 8 tot 10%. Deze 
leningen zijn ten opzichte van de andere schuldverplich-
tingen achtergesteld.

NOOT 14 VOORUiTONTVANgEN 
OPBRENgSTEN

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 (tussen 
de 10 en 50 jaar).

Looptijden rentedragende verplichtingen

€ miljoen
2010 2009

Minder dan 1 jaar 32 73

Tussen 1 en 2 jaar 503 7

Tussen 2 en 3 jaar 4 507

Tussen 3 en 4 jaar 502 6

Tussen 4 en 5 jaar 4 507

Meer dan 5 jaar 1.139 1.125

Boekwaarde per 31 december 2.184 2.225

Vooruitontvangen opbrengsten

€ miljoen
2010 2009

Boekwaarde per 1 januari 1.436 1.524

Ontvangen 87 114

amortisatie ten gunste van de winst-en-verliesrekening -41 -43

vervallen consolidaties - -150

Herrubricering en overige mutaties -8 -9

Boekwaarde per 31 december 1.474 1.436

Kort- en langlopende rentedragende verplichtingen

€ miljoen Effectief interestpercentage Kortlopend deel Langlopend deel

2010 2009 2010 2009 2010 2009

achtergestelde leningen 8,6% 7,8%   2   65   102   104

Onderhandse en groenleningen 1,9% 7,8%   27   1   3   6

euro Medium Term notes 4,8% 4,7%  -  -   2.037   2.034

Banken 8,2% 8,2%  -  -   2   2

Overig   3  7   8   6

Boekwaarde per 31 december   32   73   2.152   2.152
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Alliander kent verschillende pensioen- en pensioenachti-
ge regelingen voor zijn huidige en voormalige medewer-
kers. Het merendeel van de pensioenverplichtingen is 
ondergebracht bij het Pensioenfonds ABP en het 
Pensioenfonds Metaal en Techniek. Naast deze twee 
hoofdregelingen bestaan enige andere toegezegd-pensi-
oenregelingen en een aantal toegezegde-bijdrageregelin-
gen 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 werkge-
vers. De pensioenregelingen zijn aan te merken als 
toegezegd-pensioenregelingen. Het evenredige deel van 
de brutoverplichting, fondsbeleggingen en kosten van 
uitvoering van de regelingen zou derhalve in de jaarreke-
ning van Alliander moeten worden verwerkt. Echter, 
aangezien Alliander geen toegang heeft tot informatie 
van de pensioenfondsen, worden deze regelingen behan-
deld als toegezegde-bijdrageregelingen. Ten aanzien van 
collectieve regelingen 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 respectievelijk verplichting moet worden 
opgenomen die uit de contractuele overeenkomst voort-
vloeit. De resulterende baten of lasten worden in de 
winst-en-verliesrekening opgenomen. De pensioenrege-
lingen die zijn ondergebracht bij het Pensioenfonds ABP 
en het Pensioenfonds Metaal en Techniek kennen geen 
overeenkomsten als hiervoor bedoeld. Daarom is geen 
vordering of verplichting 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 vergoedingen na uitdienst-
treding bedroeg aan het eind van 2010 € 9 miljoen (2009: 
€ 11 miljoen). De voorziening voor vergoedingen na 
uitdiensttreding is als volgt opgebouwd:

Voorzieningen personeelsbeloningen

€ miljoen Kortlopend deel Langlopend deel Totaal

2010 2009 2010 2009 2010 2009

Langetermijnpersoneelsbeloningen

vergoedingen na uitdiensttreding   2   2   7   9 9 11

Overige langetermijnpersoneelsbeloningen   9   11   43   43 52 54

Ontslagvergoedingen/reorganisatievoorziening   1   2   13   8 14 10

12 15 63 60 75 75

Kortetermijnpersoneelsbeloningen

Kortetermijnpersoneelsbeloningen   44   37  -  - 44 37

Boekwaarde per 31 december   56   52   63   60 119 112

Vergoedingen na uitdiensttreding

€ miljoen Kortlopend deel Langlopend deel Totaal

2010 2009 2010 2009 2010 2009

actuariële waarde van de toegezegde rechten inzake de 
ziektekostenverzekering van gepensioneerde werknemers

2 2 7 9 9 11

Actuariële waarde van toegezegde rechten per 31 december 2 2 7 9 9 11

NOOT 15 VOORziENiNgEN VOOR PERSONEELSBELONiNgEN

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 en de uitkering bij het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd;
uitkeringen bij langdurig ziekteverlof; deze voorziening  -
dekt de verplichting om gedurende een periode van twee 
jaar de betrokken medewerker 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 
medewerkers 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 medewerker;
werktijdverkorting oudere medewerker; als gevolg van  -
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In de cijfers van 2009 is onder het langlopende deel  
€ 8 miljoen gereclassificeerd van overig naar jubileum-
uitkeringen. De afname van de voorziening voor werktijd-
verkorting wordt veroorzaakt door het invoeren van het 
Persoonlijk Budget Arbeidsvoorwaarden in overeenstem-
ming met de CAO. 

Ontslagvergoedingen/reorganisatievoorziening
Onder de voorziening voor ontslagvergoedingen/reorgani-
saties worden opgenomen de vergoedingen en/of aanvul-
lingen op uitkeringen die worden betaald aan medewer-
kers van wie de arbeidsrelatie is/wordt beëindigd. De 
uitkeringen en aanvullingen zijn gebaseerd op het Sociaal 

Plan van Alliander en individuele afspraken. Het Sociaal 
Plan wordt periodiek, bij de CAO-onderhandelingen, 
opnieuw onderhandeld en vastgesteld. Gedurende 2010 is 
een bedrag van € 8 miljoen toegevoegd aan de reorganisa-
tievoorziening (2009: € 9 miljoen). De voorziening voor 
ontslagvergoedingen/reorganisaties bedroeg aan het eind 
van 2010 € 14 miljoen (2009: € 10 miljoen).

Mutatieoverzicht langetermijnpersoneelsbeloningen
In onderstaande tabel is het verloop van de voorzieningen 
voor vergoedingen na uitdiensttreding, de overige 
langetermijnpersoneelsbeloningen en de ontslagvergoe-
dingen/reorganisatie opgenomen.

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 2009

  13   99   23   135

Mutaties 2009

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

Totaal -2 -45 -13 -60

Stand van de verplichtingen uit hoofde van de toegezegde rechten 
per 31 december 2009

  11   54   10   75

Mutaties 2010

vrijval  -1  -5  -  -6

dotatie  -   8   8   16

rentekosten  -   1  -   1

Uitgekeerde bedragen  -1  -12  -4  -17

actuariële winsten en verliezen die onmiddellijk worden verwerkt  -   3  -   3

nieuwe consolidaties  -   3  -   3

Totaal -2 -2 4 -

Stand van de verplichtingen uit hoofde van de toegezegde rechten 
per 31 december 2010

  9   52   14   75

Overige langetermijnpersoneelsbeloningen

€ miljoen Kortlopend deel Langlopend deel Totaal

2010 2009 2010 2009 2010 2009

Jubileumuitkeringen 2 2 23 21 25 23

Uitkeringen bij langdurig ziekteverlof/invaliditeit 2 3 2 2 4 5

Uitkeringen bij werkloosheid - 1 1 - 1 1

Werktijdverkorting 5 5 16 19 21 24

Overig - - 1 1 1 1

Boekwaarde per 31 december 9 11 43 43 52 54

de wettelijke maatregelen rondom VUT en prepensi-
oen is in de CAO die in 2005 is afgesloten een over-
gangsregeling gecreëerd waarbij oudere medewerkers 
in de toekomst minder kunnen gaan werken. In 
onderstaande tabel is de samenstelling van de post 
overige langetermijnpersoneelsbeloningen 
weergegeven.
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Hieronder zijn de belangrijkste veronderstellingen 
weergegeven die bij de bepaling van de voorzieningen zijn 
gebruikt:

Kortetermijnpersoneelsbeloningen
De post kortetermijnpersoneelsbeloningen bedroeg aan 
het eind van 2010 € 44 miljoen (2009: € 37 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, bonussen en overige nog te 
betalen personeelslasten. 

NOOT 16 OVERigE VOORziENiNgEN

De voorziening milieuherstelkosten houdt verband met 
verwachte verplichtingen uit hoofde van grondvervuiling.
Onder de overige voorzieningen zijn begrepen de reserve-
ring in verband met de credit default swap en de voorzie-
ning voor Step-to-Work alsmede de voorziening in 
verband diverse geschillen en procedures.

Veronderstellingen bij de bepaling van de voorzieningen

€ miljoen
2010 2009

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

disconteringsvoet 1,42%-4,19% 2,28%-5,21%

verwachte salarisstijging 2,5% 2,5%

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

Overige voorzieningen

€ miljoen Milieuherstel- 
kosten Ontmanteling

Verlieslatende 
contracten

Overige 
voorzieningen Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2009   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

Mutaties 2010

dotaties  -  -   1   22   23

Onttrekkingen -  -  -1  -3  -4

Herrubricering naar kortlopend -4 - - - -4

vrijval  -  -  -7  -  -7

Totaal  -4  -  -7   19   8

Boekwaarde per 31 december 2010   11  -   1   40   52
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NOOT 17 LATENTE BELASTiNgEN

De post latente belastingvorderingen is als volgt opgebouwd:

De post Overig bestaat onder andere uit de verschillen in 
boekhoudkundige en fiscale waardering van onder andere 
derivaten en voorzieningen.

Latente belastingvorderingen

€ miljoen
2010 2009

verschil in waardering materiële vaste activa 323 455

Fiscaal compensabele verliezen 32 -

latentie hedge-reserves 1 3

Overig 12 29

Boekwaarde per 31 december 368 487

Brutomutatie in de latente belastingvorderingen

€ miljoen
Materiële 

vaste activa

Fiscaal 
compensabel 

verlies hedge Overig Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2009   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

Mutaties 2010

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

realisatie tijdelijke verschillen  -121  -  -1  -31  -153

effect aanpassing geprognotiseerde resultaten   55  -  -  -   55

Wijziging tarief vennootschapsbelasting  -7  -  -  -  -7

Subtotaal  -73  -  -2  -31  -106

nieuwe consolidaties  -59  -  -   14  -45

Fiscaal compensabel verlies  -   32  -  -   32

Totaal  -132   32  -2  -17  -119

Boekwaarde per 31 december 2010   323   32   1   12   368

De post latente belastingvorderingen inzake materiële 
vaste activa van € 323 miljoen (2009: € 455 miljoen) is 
ontstaan als gevolg van verschillen tussen de boekwaar-
den in de jaarrekening enerzijds en de met de fiscus 
overeengekomen boekwaarden per 1 januari 1998 
anderzijds, het jaar waarin Alliander belastingplichtig 
werd. De met de fiscus overeengekomen boekwaarden 
voor de materiële vaste activa per 1 januari 1998 hebben 
een afschrijvingsduur tot maximaal 2030. De post nieuwe 
consolidaties heeft betrekking op Endinet. Met ingang 
van 1 juli 2010 is Endinet onderdeel geworden van de 
fiscale eenheid Alliander. Hierdoor wordt de per saldo 
passieve latentie van Endinet op de overnamedatum 1 juli 
2010 gesaldeerd opgenomen onder de latente belasting-

vorderingen. De stijging van de realisatie van tijdelijke 
verschillen in 2010 ten opzichte van 2009 is met name 
het gevolg van de toepassing in 2010 van de fiscale 
faciliteit Regeling willekeurige afschrijving met terug-
werkende kracht tot 2009 alsmede van de in 2010 met de 
Belastingdienst bereikte overeenstemming omtrent de 
fiscale waardering van balansposten tot en met 2008. 
Voorts hebben bij Endinet in het tweede halfjaar van 2010 
realisaties van latenties plaatsgevonden. Het fiscaal 
compensabele verlies 2010 is mede ontstaan als gevolg 
van de fiscale faciliteit Regeling willekeurige afschrijving. 
Deze regeling maakt het mogelijk om investeringen 
fiscaal in twee jaar af te schrijven. Dit verlies wordt 
vanwege de hiervoor vermelde faciliteit naar verwachting 
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niet gecompenseerd met voldoende fiscale winsten over 
2011 en is derhalve verantwoord als een latente vorde-
ring. De post wijziging tarief vennootschapsbelasting 
houdt verband met de aanpassing van de belastingtarie-
ven voor 2011 van 25,5% naar 25%. Dit heeft geleid tot 
een daling van de post latente belastingvorderingen met  
€ 7 miljoen.

De latente belastingverplichtingen ultimo 2010 € 1 
miljoen (2009: € 2 miljoen) bestaan uit verschillen tussen 
de boekhoudkundige en de fiscale waardering van 
materiële vaste activa bij Alliander AG.

De brutomutatie in de voorziening latente belastingver-
plichtingen is als volgt:

Brutomutatie in de latente belastingverplichtingen

€ miljoen Exploratie en 
productie derivaten VAMiL Overig Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2009   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

Mutaties 2010

realisatie tijdelijke verschillen  -  -  -  -1  -1

Totaal  -  -  -  -1  -1

Boekwaarde per 31 december 2010  -  -  -   1   1

Niet-gewaardeerde latente belastingvorderingen
Niet-gewaardeerde latente belastingvorderingen ultimo 
2010 € 71 miljoen (2009: € 128 miljoen) hebben betrek-
king op tijdelijke verschillen in waardering van balans-
posten. Deze tijdelijke verschillen hebben met name 
betrekking op materiële vaste activa. Dit vanwege de met 
de fiscus overeengekomen boekwaarden voor de materiële 
vaste activa per 1 januari 1998 welke een afschrijvings-
duur hebben tot maximaal 2030. De afname van de 
niet-gewaardeerde latente belastingvorderingen ten 
opzichte van 2009 is het gevolg van een aanpassing van 
de geprognosticeerde resultaten voor de lange termijn. 
Hierdoor zijn de gewaardeerde latente belastingvorderin-
gen ten gunste van het resultaat gestegen met € 55 
miljoen. Daarnaast heeft de daling van het tarief voor de 
vennootschapsbelasting naar 25% vanaf 2011 een daling 
tot gevolg van de niet-gewaardeerde latente belastingvor-
deringen ultimo 2010.

handelsschulden en overige te betalen posten

€ miljoen
2010 2009

Handelsschulden 22 36

nog te betalen bedragen aan bouwcontractcliënten 18 33

Overige schulden 59 64

Boekwaarde per 31 december 99 133

NOOT 18 hANdELSSChULdEN EN OVERigE TE BETALEN POSTEN 
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NOOT 19 LEASES

Vorderingen uit hoofde van financiële leases 
Alliander heeft per eind 2010 en 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-opzegba-
re operationele leases zijn als volgt:

De operationele leases hebben ultimo 2010 met name be-
trekking op de verhuur van transformatoren en de onderver-
huur van een tweetal warmtenetten aan N.V. Nuon Warmte, 
onderdeel van N.V. Nuon Energy.  

Leaseverplichtingen

De verplichtingen uit hoofde van financiële leases ultimo 
2010 en ultimo 2009 hebben voornamelijk betrekking op 
een verplichting betreffende twee cross border 
leasetransacties.

De totale, toekomstige, minimale leaseverplichtingen uit 
hoofde van operationele leases zijn als volgt:

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

Verplichtingen uit hoofde van financiële leases

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

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

Stand per 31 december 2010

Toekomstige minimale leaseverplichtingen   9   35   237   281

Toekomstige financieringslasten op financiële leases  -9  -38  -106  -153

Contante waarde van te betalen bedragen onder financiële leases  -  -3   131   128

Vorderingen uit hoofde van operationele leases

€ miljoen
2010 2009

Binnen 1 jaar 28 28

Tussen 1 en 5 jaar 107 107

Meer dan 5 jaar 100 106

Totaal 235 241

Verplichtingen uit hoofde van operationele leases

€ miljoen
2010 2009

Binnen 1 jaar 19 19

Tussen 1 en 5 jaar 39 44

Meer dan 5 jaar 1 1

Totaal 59 64
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NOOT 20 VOORwAARdELijKE  
ACTiVA EN VERPLiChTiNgEN
Rechten en verplichtingen uit hoofde van operatione-
le leases
Voor de rechten en verplichtingen uit hoofde van operatio-
nele leases wordt verwezen naar noot [19] in de toelich-
ting op de geconsolideerde jaarrekening.

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

Voorwaardelijke verplichtingen
Alliander is per balansdatum betrokken bij een aantal 
rechtszaken voortvloeiend uit reguliere bedrijfsactivitei-
ten. Voor zover noodzakelijk geacht zijn hiervoor voorzie-
ningen getroffen. In opdracht van Alliander is ultimo 
boekjaar voor € 10 miljoen (2009: € 10 miljoen) aan 
bankgaranties afgegeven. Verder heeft Alliander ultimo 
2010 voor € 19 miljoen garanties verstrekt ten behoeve 
van hypotheken van werknemers (2009: € 20 miljoen).
Met betrekking tot de cross border leaseverplichtingen 
zijn per jaareinde zekerheden afgegeven ter dekking van 
voorwaardelijke verplichtingen in de vorm van letters of 
credit ter hoogte van $ 222 miljoen (2009: $ 312 miljoen). 
Voor nadere informatie omtrent de cross border leaset-
ransacties wordt verwezen naar noot [3]. 

Alliander heeft ten behoeve van de leden van de Raad van 
Commissarissen, de leden van de Raad van Bestuur, de 
directeuren van werkmaatschappijen en andere bestuur-
ders binnen de Alliander groep een zogenaamde 
‘Directors and Officers’ verzekering tegen aansprakelijk-
heid afgesloten. Naast deze aansprakelijkheidsverzeke-
ring geldt voor de leden van de Raad van Commissarissen 
eveneens een statutaire vrijwaring. Voor zover mogelijk 
worden de leden van de Raad van Commissarissen onder 
specifieke voorwaarden en met strikte beperkingen door 
Alliander gevrijwaard voor kosten in verband met civiel-, 
straf- of administratiefrechtelijke procedures waarin zij 
vanwege hun lidmaatschap van de Raad van 
Commissarissen zijn betrokken. 

Alliander vormt samen met zijn Nederlandse dochteron-
dernemingen een fiscale eenheid voor zowel de vennoot-
schapsbelasting als de omzetbelasting (BTW). Uit hoofde 
hiervan is iedere tot de fiscale eenheid behorende rechts-

persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschul-
den van de rechtspersonen die deel uitmaken van de 
fiscale eenheid. Alliander heeft een vrijwaringverklaring 
verstrekt aan zijn netbeheerders op basis waarvan hun 
aansprakelijkheid in dit kader wordt beperkt tot het 
bedrag dat zij zelf verschuldigd zouden zijn indien er geen 
fiscale eenheid was geweest.

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 de nietigverklaring 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 van over-
heidswege gereguleerde tarieven.

NOOT 21 NETTO-OMzET

De netto-omzet over het boekjaar is ten opzichte van  
het vorige boekjaar gedaald met € 14 miljoen (1%) naar  
€ 1.432 miljoen, hetgeen met name het gevolg is van 
tariefdalingen (€ 28 miljoen), de deconsolidatie van 
Liandyn (€ 63 miljoen) en gecompenseerd door de consoli-
datie van de netto-omzet van Endinet en Stam (€ 83 
miljoen).

investerings- en inkoopverplichtingen

€ miljoen
2010 2009

investeringsverplichtingen van 
materiële vaste activa

56 35

Overige inkoopverplichtingen 261 259

Totaal 317 294

Netto-omzet 

€ miljoen
2010 2009

Transport- en aansluitdienst elektriciteit 791 807

Transport- en aansluitdienst gas 315 284

Meetdiensten 152 140

exploitatiebijdragen en transformatorhuur 174 210

Overig - 5

Totaal 1.432 1.446
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NOOT 22 OVERigE BATEN

In het boekjaar zijn de overige baten gedaald met  
€ 211 miljoen naar € 93 miljoen. Deze daling wordt in 
belangrijke mate veroorzaakt door de in 2009 verant-
woorde boekwinst van € 168 miljoen vóór belastingen 
(verkoopwaarde € 368 miljoen) op de verkoop van HS-
netten aan TenneT, de boekwinst op de verkoop van 
Liandyn van € 10 miljoen en lagere overige bedrijfsop-
brengsten hoofdzakelijk voor de dienstverlening aan N.V. 
Nuon Energy.

NOOT 23 KOSTEN VAN iNKOOP EN 
UiTBESTEEd wERK
De stijging van € 20 miljoen is met name het gevolg van 
hogere inkoopkosten transportcapaciteit en -beperkingen 
als gevolg van de verkoop van HS-netten aan TenneT en 
reguliere tariefstijgingen van de transportinkoop. Hier 
tegenover stond een daling van de inkoop netverliezen.

Overige baten

€ miljoen
2010 2009

amortisatie bijdragen in aanleg 41 39

Opbrengst verkoop Hs-netten en aandelen liandyn B.v. - 178

Overige bedrijfsopbrengsten 52 87

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 93 304

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

€ miljoen
2010 2009

netverliezen 103 121

Kosten transportcapaciteit en -beperkingen 135 98

Facturatie en inning 39 44

inhuur aannemers, materiaalverbruik en overig 150 144

Totaal 427 407

NOOT 24 PERSONEELSKOSTEN

Personeelskosten

€ miljoen
2010 2009

salarissen   273   273

sociale lasten   26   24

Pensioenlasten:

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

  33   30

- lasten voor overige vergoedingen na uitdiensttreding  -1   2

  32   32

Ontslagvergoedingen/reorganisatiekosten   8   5

lasten voor overige langetermijnpersoneelsbeloningen 7   6

15   11

Overige personeelskosten 9   21

Totaal   355   361
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De personeelskosten inzake pensioenen, reorganisaties 
en overige langetermijnpersoneelsbeloningen luiden als 
volgt:

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

2009

afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere 
werkgevers

 -30  -  -  -  -30

dotatie voorziening  -  -  -6  -20  -26

vrijval voorziening  -  -   1   10   11

rentekosten  -  -2  -1  -2  -5

actuariële winsten en verliezen  -  -  -   6   6

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

2010

afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere 
werkgevers

 -33  -  -  -  -33

dotatie voorziening  -  -  -8  -8 -16

vrijval voorziening  -   1  - 5 6

rentekosten  -  - - -1  -1

actuariële winsten en verliezen  -  -  - -3 -3

Totaal 2010  -33   1  -8 -7 -47

werknemers in dienst (fte’s)

2010 2009

werkzaam bij voortgezette bedrijfsactiviteiten

- gemiddeld voor het jaar 4.975 4.561

- per 31 december 5.316 4.633

- aantal medewerkers buiten nederland 103 105

Een toelichting op de reorganisatiekosten is opgenomen 
onder noot [15] voorzieningen personeelsbeloningen.

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 medewerkers, die de mogelijkheid 
biedt om in de toekomst minder te gaan werken. De 
vergoedingen na uitdiensttreding bestaan voornamelijk 
uit de regeling betreffende de ziektekostenverzekering 
van gepensioneerde medewerkers.
 

De externe personeelskosten bedragen € 102 miljoen 
(2009: € 156 miljoen) en betreffen inhuur van derden ten 
behoeve van projecten en openstaande vacatures. De 
daling ten opzichte van 2009 is een gevolg van vervanging 
van ingehuurde medewerkers door eigen medewerkers.

Het aantal medewerkers in dienst gebaseerd op een 
38-urige werkweek (fte’s) was:
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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 85 tot en 
met 88 van ons jaarverslag 2010.

In onderstaande tabellen zijn de beloningen van de Raad 
van Bestuur vermeld.

Overzicht totaal bruto-inkomen ten laste van het boekjaar

(€ duizend)
Vaste salaris

Korte termijn variabele 
beloning

Lange termijn variabele 
beloning Totaal

2010 2009
vanaf 

30 juni

2009       
tot 

30 juni

2010 2009
vanaf 

30 juni

2009       
tot 

30 juni

2010  2009
vanaf 

30 juni

2009       
tot 

30 juni

2010 2009
vanaf 

30 juni

2009       
tot 

30 juni

P.C. Molengraaf 220 109 - 66 30 - 46 33 - 332 172 -

M.r. van lieshout 207 - - 62 - - 43 - - 312 - -

Ø. løseth - - 220 - - 77 - - 84 - - 381

d.g. vierstra - - 200 - - 60 - - 53 - - 313

Totaal 427 109 420 128 30 137 89 33 137 644 172 694

Overzicht pensioenpremies 

 (€ duizend)
2010 2009 2009

vanaf 30 juni tot 30 juni

P.C. Molengraaf 35 16 -

M.r. van lieshout 31 - -

Ø. løseth - - 46

d.g. vierstra - - 32

 Totaal 66 16 78

Overzicht sociale lasten, premies en overige

(€ duizend)
2010 2009 2009

vanaf 30 juni tot 30 juni

P.C. Molengraaf 17 7 -

M.r. van lieshout 12 - -

Ø. løseth - - 29

d.g. vierstra - - 11

Totaal 29 7 40

Het vaste salaris betreft de werkelijke uitbetaling per jaar, 
zonder reserveringen voor andere beloningsvormen. De 
korte termijn variabele beloning betreft het bedrag wat is 
verdiend over het verslagjaar. De lange termijn variabele 
beloning betreft een vergoeding die is verdiend over een 
periode van drie jaar. Ultimo 2010 is de lange termijn 
variabele beloning over de periode 2008 – 2010 vast-

gesteld. Voor het verslagjaar 2009 betrof dit de periode 
2007 – 2009. 
Met ingang van 30 juni 2009 is de heer Molengraaf 
benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Met 
ingang van 1 januari 2010 is de heer Van Lieshout 
benoemd tot lid van de Raad van Bestuur in de functie van 
Chief Financial Officer.

Naast de normaal voor de vennootschap geldende sociale 
lasten en premies, betreft het hier het werkgeversdeel 
tegemoetkoming ziektekostenverzekering en de 
representatievergoeding. 
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NOOT 25 OVERigE BEdRijFSKOSTEN

Beloning Raad van Commissarissen 

(€ duizend)
2010 2009 vanaf 30 juni 2009 tot 30 juni

g. Ybema 28,0 12,9 21,51

e.M. d’Hondt (voorziter) 35,0 14,6 -

F.C.W. Briët 28,0 12,9 -

Mw. J.g. van der linde 23,5 3,9 -

Mw. a.P.M. van der veer-vergeer 28,0 12,9 -

J.C. van Winkelen 28,0 12,9 -

Mw. J.B. irik 28,0 12,9 21,51

W. Meijer - - 25,01

P. Bouw - - 21,51

d.J. Haank - - 21,51

a.M.C.a. Hooijmaijers (tot 23-04-09) - - 7,8

l. Koopmans (tot 23-04-09) - - 16,81

J. schraven - - 19,21

H. Zwarts (tot 31-10-08) - - 7,52

Totaal 198,5 83,0 162,3

1 inclusief extra vergoeding over het boekjaar 2008 die is toegekend door de ava van 23 april 2009.
2 extra vergoeding over het boekjaar 2008 die is toegekend door de ava van 17 juni 2009.

De vergoedingen voor geleverde diensten door PwC voor 
de jaren 2010 en 2009 kunnen worden onderverdeeld 
naar:

onderzoek van de jaarrekening: hieronder zijn begrepen  -
de vergoedingen voor het controleren van de statutaire 
en geconsolideerde jaarrekening(en);
andere controleopdrachten: hieronder zijn begrepen  -
vergoedingen voor werkzaamheden verricht in het 
kader van prospectussen, vergoedingen voor bijzondere 

controles en advisering die geen verband houdt met 
statutaire controles alsmede kwartaalberichten en 
overige rapportages;
andere accountantswerkzaamheden: dit betreft onder  -
meer kosten van ondersteuning en advisering bij 
acquisities en
andere niet-controlediensten. -

De accountantskosten zijn als volgt te specificeren:

Accountantskosten

€ miljoen
2010 2009

aard van de werkzaamheden:

- onderzoek van de jaarrekening

- huidig verslagjaar 1,3 0,8

- voorgaand verslagjaar 0,3 -

- andere controleopdrachten 0,7 0,7

- andere accountantswerkzaamheden 0,7 -

- andere niet-controlediensten 0,5 0,9

Totaal 3,5 2,4

Overige bedrijfskosten

€ miljoen
2010 2009

dotaties voorzieningen 17 27

Huisvesting en transport 19 15

Huren, leasen en pachten 47 73

stafdiensten en iCT 49 57

Precariobelasting 26 23

Overig 36 43

Totaal 194 238
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Er hebben geen bijzondere waardeverminderingen in de 
voortgezette bedrijfsactiviteiten plaatsgehad in 2009 en 
2010. Onder de desinvesteringen zijn begrepen de 
versnelde afschrijvingen van buiten gebruik gestelde 

activa. De toename van de afschrijvingskosten in 2010 
ten opzichte van 2009 wordt vooral veroorzaakt door de 
acquisities van Endinet en Stam.

NOOT 27 FiNANCiëLE BATEN

NOOT 28 FiNANCiëLE LASTEN

De afwikkeling van het rentederivaat inzake Endinet 
heeft voor € 18 miljoen betrekking op de boekwinst bij 
verkoop van het derivaat en voor € 2 miljoen op de 

herwaardering van dit derivaat. In 2010 en 2009 zijn er 
geen kwalificerende activa waarvoor activering van 
bouwrente noodzakelijk is gebleken. 

De prehedge heeft betrekking op de in november 2010 
uitgegeven achtergestelde eeuwigdurende obligatiele-
ning. Deze prehedge is aangegaan ter afdekking van het 
renterisico tot aan het moment van uitgifte van de 

obligatielening. Onder de overige financiële lasten zijn 
onder andere heffingsrente en de kosten voor letters of 
credit en kredietfaciliteiten verantwoord.

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

€ miljoen Bedrijfsgebouwen 
en -terreinen Netwerken

Overige vaste 
bedrijfsmiddelen Totaal

2009

afschrijvingen   6   147   40   193

desinvesteringen  -   21  -   21

Totaal 2009   6   168   40   214

2010

afschrijvingen   6   165   53   224

desinvesteringen   1   10   6   17

Totaal 2010   7   175   59   241

Financiële baten

€ miljoen
2010 2009

rente-inkomsten uit kasgeldleningen en deposito’s 4 13

afwikkeling rentederivaat inzake endinet 20 -

Overige financiële baten 3 10

valuta-omrekeningsverschillen 5 -

Totaal 32 23

Financiële lasten

€ miljoen
2010 2009

leningen van derden -114 -101

resultaat prehedge -10 -

rekening-courant met nuon energy - -21

Oprenting voorzieningen - -1

valuta-omrekeningsverschillen -4 -4

Overige financiële lasten -12 -24

Totaal -140 -151

NOOT 26 AFSChRijViNgEN EN BijzONdERE wAARdEVERMiNdERiNgEN 
VASTE ACTiVA
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De lagere effectieve druk in 2010 ten opzichte van de 
nominale druk wordt in belangrijke mate veroorzaakt 
door een aanpassing van de gewaardeerde latente belas-
tingvorderingen als gevolg van een aanpassing van de 
geprognosticeerde resultaten voor de lange termijn. Zie 
ook noot [17]. De post uitloop niet gewaardeerde verschil-
len en verliezen heeft betrekking op het gebruikmaken 
van niet gewaardeerde tijdelijke verschillen in het kader 
van de verkoop van HS-netten. De wijziging tarief ven-
nootschapsbelasting houdt verband met de aanpassing 
van de latenties op basis van de belastingtarieven vanaf 
2011 (25,5% tot en met 2010 en 25% vanaf 2011). 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 29 BELASTiNgEN

Onderstaande tabel geeft de aansluiting weer tussen het 
tarief voor de vennootschapsbelasting in Nederland en de 
effectieve belastingdruk:

Belastingen

€ miljoen
2010 2009

Belastingbate(-last) 98 -27

Mutatie latente belastingen -106 -44

Totaal -8 -71

Reconciliatie effectieve belastingdruk

%
2010 2009

Belastingtarief in Nederland 25,5 25,5

effect van:

- vrijval verplichtingen vennootschapsbelasting voorgaande jaren  - -3,8

- effect aanpassing waardering latente belastingvorderingen -24,8  - 

- uitloop niet gewaardeerde verschillen en verliezen  - -1,5

- wijziging tarief vennootschapsbelasting 2,6  - 

- deelnemingsvrijstelling  - -0,7

- permanente verschillen 0,3 0,1

Effectieve belastingdruk 3,6 19,6
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NOOT 30 TOELiChTiNg OP hET gECONSOLidEERd 
KASSTROOMOVERziChT

geconsolideerd kasstroomoverzicht   

€ miljoen

2010

Alliander 
proforma

2009

Nuon 
Energy
2009

Eliminatie
2009

Alliander 
N.V.

2009

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat na belastingen 222 312 226 - 538

aanpassingen voor:

- financiële baten en lasten 108 128 -12 - 116

- belastingen 8 71 86 - 157

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures -8 -20 -6 - -26

- afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen 200 175 133 - 308

veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden -3 -2 18 - 16

- handels- en overige vorderingen 58 -69 -110 - -179

- rekening-courant met groepsmaatschappijen - - 1.467 -1.467 -

- handelsschulden en overlopende passiva -44 114 -323 - -209

Totaal veranderingen in werkkapitaal 11 43 1.052 -1.467 -372

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig 52 -205 -30 -73 -308

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 593 504 1.449 -1.540 413

Betaalde rente -132 -151 -22 - -173

Ontvangen rente 26 23 34 - 57

Ontvangen dividend deelnemingen en joint ventures 5 - 26 - 26

Ontvangen en betaalde winstbelasting 16 72 -23 - 49

Totaal -85 -56 15 - -41

Kasstroom uit operationele activiteiten 508 448 1.464 -1.540 372

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

acquisities, onder aftrek van aangekochte liquide middelen -56  - - -  - 

investeringen in materiële vaste activa -368 -397 -241 1 -637

Bijdrage investeringen van derden 87 101 13 - 114

investeringen in immateriële vaste activa  - - -7 - -7

investeringen in financiële vaste activa (deelnemingen en joint 
ventures)

-3  - - -  - 

Opbrengst verkochte groepsmaatschappijen  - 368 - - 368

desinvesteringen financiële vaste activa (deelnemingen en joint 
ventures)

 - - 9 - 9

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -340 72 -226 1 -153

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie rekening-courant nuon energy - -1.499 - 1.499 -

aangetrokken kortlopende rentedragende schulden en kortlopend deel 
van de langlopende schulden

-74 -17 2 - -15

Uitgifte langlopende leningen 24 1.250 48 - 1.298

afgeloste langlopende leningen -684 - -7 - -7

Mutatie uitgezette kortlopende deposito's 176  -301 - -  -301 

Uitgifte achtergestelde eeuwigdurende obligatielening 494  - - -  - 

Kapitaalstorting  - 400 -405 5 -

afgesplitste liquide middelen - - - -1.388 -1.388

Betaald dividend -54 -139 -211 - -350

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -118 -306 -573 116 -763

Nettokasstroom 50 214 665 -1.423 -544

liquide middelen per 1 januari 451 237 758 - 995

nettokasstroom 50 214 665 -1.423 -544

Liquide middelen per 31 december 501 451 1.423 -1.423 451
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Kasstroom uit operationele activiteiten
Voor het jaar 2010 is de kasstroom uit operationele 
activiteiten uitgekomen op € 508 miljoen (2009:  
€ 372 miljoen). In de vergelijkende cijfers van 2009 zijn  
de activiteiten van N.V. Nuon Energy over het eerste 
halfjaar 2009 begrepen. Eerst op 30 juni 2009 is N.V. 
Nuon Energy feitelijk afgesplitst van het moederbedrijf 
n.v. Nuon waarvan de naam op dezelfde datum is gewij-
zigd in Alliander N.V. 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Over het jaar 2010 is de uitgaande kasstroom uit investe-
ringsactiviteiten toegenomen van € 153 miljoen naar  
€ 340 miljoen. De toename met € 187 miljoen wordt in 
belangrijke mate verklaard door de in 2009 voor € 368 
miljoen verantwoorde opbrengst van de verkoop van 
HS-netten aan TenneT en de uitgaven voor de acquisities 
van Endinet en Stam in 2010 voor in totaal € 56 miljoen. 
Deels werd deze toename tenietgedaan door lagere 
investeringen in materiële vaste activa en hierop ontvan-
gen bijdragen van derden in verband met de deconsolida-
tie van N.V. Nuon Energy per 30 juni 2009. Bij het bedrag 
van € 56 miljoen voor Endinet en Stam is rekening 
gehouden met het saldo meegekochte liquide middelen 
van deze bedrijven. Het bedrag van € 56 miljoen heeft 
voor € 47 miljoen betrekking op Endinet (betaald € 136 
miljoen, meegekochte liquide middelen € 89 miljoen) en 
voor € 9 miljoen op Stam (betaald € 11 miljoen, meege-
kochte liquide middelen € 2 miljoen).

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
De uitgaande financieringskasstroom is over het jaar 
2010 uitgekomen op € 118 miljoen ten opzichte van  
€ 763 miljoen in 2009. Het verschil van € 645 miljoen 
wordt vooral veroorzaakt door de in 2010 uitgegeven 
achtergestelde eeuwigdurende obligatielening van  
€ 494 miljoen en door de € 296 miljoen lagere dividendbe-
taling. Daarnaast heeft in 2010 een uitstroom voor in 
totaal € 682 miljoen in verband met de aflossing van 
financieringsfaciliteiten van Endinet plaatsgevonden. 
Deze laatste post heeft betrekking op de aflossing door 
Alliander in juli 2010 voor een totaalbedrag van  
€ 625 miljoen aan externe leningen van Endinet alsmede 
de afkoop van een bij Endinet verantwoord rentederivaat 
voor € 57 miljoen. Voor het overige kan de mutatie in deze 
kasstroom vooral worden verklaard door het saldo naar 
N.V. Nuon Energy afgesplitste liquide middelen wat 
grotendeels werd gecompenseerd door de inkomsten als 
gevolg van de uitgifte van een tweetal obligatieleningen 
onder het EMTN-programma in 2009.

NOOT 31 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 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 en 
de genoemde dochterondernemingen. Liander voert de 
taken uit overeenkomstig de E- en G-wet. 

De neteigenaren ObN Title Co B.V., NetH Title Co B.V. en 
NRE Gasnetwerk B.V., allen 100%-dochterondernemin-
gen van de Endinet Groep, hebben respectievelijk Endinet 
Oost Brabant N.V., Endinet Haarlemmermeer B.V. en 
Endinet Regio Eindhoven B.V. (ook alle drie 100%-doch-
terondernemingen van de Endinet Groep) aangewezen tot 
netbeheerder. Per 1 januari 2011 is deze situatie gewij-
zigd. De aandelen van NetH Title Co B.V. en van Endinet 
Haarlemmermeer B.V. zijn overgedragen aan N.V. Nuon 
Infra West, waarna een fusie tussen deze bedrijven, met 
N.V. Nuon Infra West als verkrijgende vennootschap, 
heeft plaatsgevonden. Vervolgens is Liander N.V. aange-
wezen als netbeheerder voor de regio Haarlemmermeer. 
De netbeheerder Endinet Oost Brabant N.V. alsmede de 
neteigenaar ObN Title Co B.V. zijn per 1 januari 2011 
juridisch gefuseerd in Endinet Regio Eindhoven B.V., 
waarbij tegelijkertijd de statutaire naam van de laatstge-
noemde vennootschap is gewijzigd in Endinet B.V.  
NRE Gasnetwerk B.V. is een 100%-dochteronderneming 
van Endinet B.V.
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NOOT 32 VERBONdEN PARTijEN

Als houder van 45% van de aandelen in Alliander heeft de 
provincie Gelderland invloed van betekenis op de ven-
nootschap, op grond waarvan de provincie wordt aange-
merkt als een verbonden partij. De resterende aandelen 
worden ultimo 2010 gehouden door 58 aandeelhouders, 
geen van allen 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 signifi-
cant 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 
2010 ten opzichte van 2009 wordt voornamelijk veroor-
zaakt door de afsplitsing van N.V. Nuon Energy per 30 
juni 2009.
Er zijn geen transacties van betekenis uitgevoerd met 
personen die als verbonden partij kunnen worden 
aangemerkt. Door Alliander is ultimo 2010 een lening 
van € 3 miljoen (2009: geen) verstrekt aan joint ventures.

Transacties met verbonden partijen

€ miljoen
2010 2009

Verkoop van goederen en diensten aan:

- aandeelhouders   2   1

- deelnemingen   1   1

- joint ventures   8   17

Totaal   11   19

inkoop van goederen en diensten van:

- deelnemingen 2 2

- joint ventures 9 -

Totaal 11 2
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Ultimo 2010 zijn evenals ultimo 2009 geen activa 
aangehouden voor verkoop op de balans verantwoord.
Ten aanzien van het verslagjaar 2009 is per 30 juni 2009 
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 het eerste half jaar van 2009 de activa en 
passiva meegeconsolideerd met Alliander.  
In 2010 was geen sprake van beëindigde bedrijfs-
activiteiten.

In onderstaand overzicht is de geconsolideerde winst-en-
verliesrekening opgenomen van de beëindigde 
bedrijfsactiviteiten.

De geconsolideerde winst-en-verliesrekening uit beëin-
digde bedrijfsactiviteiten 2009 bestaat geheel uit N.V. 
Nuon Energy.  Het jaar 2009 heeft betrekking op de 
periode tot datum afsplitsing, te weten 30 juni 2009.

geconsolideerde winst-en-verliesrekening van beëindigde bedrijfsactiviteiten

€ miljoen Beëindigde activiteiten

2010 2009

Bedrijfsopbrengsten

Opbrengsten uit hoofde van verkopen van goederen en diensten  -   2.985

Overige baten  -   57

Totaal bedrijfsopbrengsten  -   3.042

Bedrijfskosten

Kosten van inkoop en uitbesteed werk  -  -2.090

Personeelskosten  -  -237

Kosten uitbesteed werk  -  -66

Overige bedrijfskosten  -  -242

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten  -  -2.635

afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa  -  -125

amortisatie en bijzondere waardeverminderingen immateriële vaste activa  -  -8

af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering  -   20

Totaal bedrijfskosten  -  -2.748

Bedrijfsresultaat  -   294

Financiële baten  -   33

Financiële lasten  -  -22

aandeel in resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures  -   6

Resultaat voor belastingen  -   311

Belastingen  -  -85

Resultaat na belastingen  -   226

NOOT 33 ACTiVA EN PASSiVA AAN gEhOUdEN VOOR VERKOOP  
EN BEëiNdigdE BEdRijFSACTiViTEiTEN
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NOOT 34 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 een 
commodity prijsrisico en aan valuta- en interestrisico. 
Het kredietrisico is het risico dat voortkomt uit het in 
gebreke blijven van tegenpartijen met inbegrip van 
leveranciers, beleggingen en tegenpartijen, waarmee 
handels- en verkooptransacties worden aangegaan. Het 
liquiditeitsrisico is het risico dat de onderneming niet in 
staat zal zijn om te voldoen aan de verplichtingen uit 
hoofde van 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 verande-
ringen 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 door middel van de aan- 
en verkoop van derivaten. Alliander tracht de volatiliteit 
in de winst-en-verliesrekening zoveel mogelijk te beper-
ken 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 energiecommodities, 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 bestaan 

ultimo 2010 hoofdzakelijk uit hoofde van balansposities 
in US-dollars. 
De valutarisico’s bestaan 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 
zover mogelijk afgedekt. 
Dochteronder nemingen 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 spot- 
en valutatermijncontracten. 
De door Alliander gestelde zekerheden in de vorm van 
deposito’s in buitenlandse valuta, die dienen ter dekking 
van afgesloten letters of credit samenhangend met cross 
border leasetransacties, zijn in 2010 teruggestort. Per 
ultimo 2009 bedroegen deze zekerheden $ 42 miljoen  
(€ 29 miljoen). Deze zekerheden werden afgedekt door 
middel van cross currency renteswaps, die ook in 2010 
zijn afgewikkeld. Per ultimo 2009 was $ 42 miljoen in een 
afdekkingsrelatie ondergebracht.
 
Blootstelling aan valutarisico en gevoeligheidsanalyse
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 over 
haar operationele activiteiten geen valutarisico. Het 
enige, niet operationele, risico in dit kader betreft ultimo 
2010 de in de jaarrekening vermelde beleggingen en 
verplichtingen behorende bij twee cross border leasecon-
tracten. De in het hierna genoemde overzicht opgenomen 
bedragen hebben betrekking op de in 2008 aangekochte 
DePfa-notes in het kader van de herstructurering van de 
beleggingsportefeuille behorende bij een tweetal cross 
border leasecontracten. Het valutarisico van de aankoop 
van deze notes in US-dollars is afgedekt middels een 
valutatermijncontract. Er wordt overigens betreffende 
deze valutaderivaten geen hedge-accounting toegepast. 
Voorts heeft Liander in de balans beleggingen en ver-
plichtingen opgenomen in US-dollars 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 valuta-omrekeningverschillen worden via het 
resultaat verwerkt.
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De volgende belangrijke wisselkoers was van toepassing 
per balansdatum:

gevoeligheidsanalyse valutarisico

€ 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 2010

Totale risicopositie in Usd   143  -14   14  -  -

Totale afgedekte risico's in Usd  -143   14  -14  -  -

gevoeligheid kasstroom in USd (netto)  -  -  -  -  -

Totale risicopositie in vreemde valuta   143  -14   14  -  -

Afdekkingsinstrumenten in vreemde valuta  -143   14  -14  -  -

gevoeligheid kasstroom in vreemde valuta (netto)  -  -  -  -  -

Per 31 december 2009

Totale 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  -  -

Afdekkingsinstrumenten in vreemde valuta  -189   19  -19  -  -

gevoeligheid kasstroom in vreemde valuta (netto)   5  -1   1  -  -

Valutakoersen

€ 1
2010 2009

Usd 1,34 1,43
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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’.

Alliander heeft renteswaps uitstaan met een balanswaar-
de van € 7 miljoen (2009: nihil).  Het bedrag van de 
onderliggende hoofdsom, waarvan het interestrisico 
wordt afgedekt, bedraagt € 500 miljoen. De cross curren-
cy renteswaps zijn in 2010 ontbonden (2009: € 57 
miljoen).

Vervaldatum of eerdere contractuele renteherzieningsdatum

€ miljoen Effectief 
rente-

percentage
Variabel/ 

vastrentend Boekwaarden

Minder dan 
1 jaar 1-5 jaar 

Meer dan 5 
jaar Totaal

Per 31 december 2010

Activa

voor verkoop beschikbare en overige 
financiële activa

2,05% variabel   125   123   138   386

leningen en vorderingen   34   5   1   40

liquide middelen variabel   501  -  -   501

Totaal activa   660   128   139   927

Opgenomen leningen

achtergestelde leningen 8,6% vast  -2  -15  -87  -104

Onderhandse en groenleningen 1,9% vast  -27  -3  -  -30

euro Medium Term notes 4,8% vast  -  -994  -1.043  -2.037

Banken 8,2% vast  -  -2  -  -2

Overig variabel  -3  -8  -  -11

Financiële leaseverplichtingen 7,8% vast   1   4  -133  -128

Totaal kort- en langlopende financiële 
verplichtingen 

 -31  -1.018  -1.263  -2.312

derivaten

renteswaps variabel  -  -  -7  -7

Totaal verplichtingen  -31  -1.018  -1.270  -2.319

Per 31 december 2009

Activa

voor verkoop beschikbare en overige 
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 en groenleningen 7,8% vast  -1  -5  -  -6

euro Medium Term notes 4,7% vast   2  -989  -1.048  -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  -1.258  -2.345

derivaten

renteswaps en cross currency interest rate 
swaps

variabel   57  -57  -  -

Totaal verplichtingen  -9  -1.078  -1.258  -2.345
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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.

gevoeligheidsanalyse met betrekking tot kasstromen 
voor variabel rentende activa en verplichtingen
Een wijziging van 100 basispunten in de rentetarieven 
per 31 december 2010 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.

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 2010

variabel rentende instrumenten   916  -9   9  -  -

renteswaps  -7  -  -  -23  23

gevoeligheid kasstroom (netto)   909  -9   9  -23 23

31 december 2009

variabel rentende instrumenten   980  -10   10  -  -

renteswaps en cross currency renteswaps (rentedeel)   57   1  -1  -  -

gevoeligheid kasstroom (netto)   1.037  -9   9  -  -

In voorgaande jaren 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, aangezien alle wijzigingen in de 
marktwaarde van deze swaps leiden tot even grote wijzi-
ging in de waarde van de onderliggende balansposten. 

Afdekkingstransacties
Reële-waardeafdekking
In voorgaande jaren 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 waren aangewe-
zen ter afdekking, werden in de financiële baten en lasten 
verantwoord. Bij het verbreken van een reële waardeaf-
dekking worden de eerdere aanpassingen van de waarde-
ring van de leningen naar aanleiding van de reële waarde-
afdekking over de resterende looptijd van deze lening 
geamortiseerd, voor zover deze leningen nog niet zijn 
afgelost.

Kasstroomafdekking
Alliander heeft in het verleden Euro Medium Term Notes 
uitgegeven, onder meer ter financiering van een US-dollar 
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 US-dollars, door middel van 
cross currency renteswaps. De valutacomponenten van 
deze afdekkingen zijn aangemerkt als kasstroomafdek-
king.  In 2010 is de cash collateral komen te vervallen, 
waardoor eveneens de cross currency swaps zijn beëin-
digd. De resultaten zijn verantwoord in de winst-en-ver-
liesrekening. In de fase voorafgaand aan het afsluiten van 
de Medium Term Notes in 2004 heeft Alliander de risico’s 
uit hoofde van de verwachte toekomstige interestbetalin-
gen afgedekt door middel van renteswaps. Deze swaps 
waren aangemerkt als kasstroomafdekking. Vanaf het 
moment dat de leningen zijn afgesloten zijn de rente-
swaps afgerekend en valt het tot dat moment in de 
kasstroom hedge-reserve opgenomen verlies vrij naar het 
resultaat over de resterende levensduur van de leningen, 
zodat per saldo het oorspronkelijk ingedekte interestni-
veau in de winst-en-verliesrekening wordt verantwoord. 
Omdat de renteswaps zijn afgerekend bij het afsluiten van 
de leningen, worden er geen toekomstige kasstromen uit 
hoofde van de renteswaps verwacht. Het verliessaldo per 31 
december 2010 ter hoogte van € 9 miljoen (2009: € 10 
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miljoen) wordt ten laste van het resultaat gebracht tot 2014. 
In 2010 zijn renteswaps met een totale hoofdsom van  
€ 500 miljoen afgesloten op de uitgifte van nieuwe 
leningen in 2012. Deze swaps zijn aangemerkt als 
kasstroomafdekking. 

De volgende tabel geeft het verloop in het boekjaar weer 
van de kasstroom hedge-reserve vóór belastingen.  
Per eind 2010 bedraagt de kasstroom hedge-reserve  
€ 12 miljoen na aftrek van latente belastingen (2009:  
€ 8 miljoen).

Verloopoverzicht kasstroom hedge-reserve

€ miljoen
hedge-

ineffectiviteit
hedge-reserve 

per 1 januari
Reële waarde 
veranderingen

Overboeking 
naar het 
resultaat

Vervallen 
consolidaties

hedge-reserve 
per 31 december

2010

interestrisico's

renteswaps  -  -10  -7   2  -  -15

Totaal 2010  -  -10  -7   2  -  -15

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

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 voldoen aan door de Raad van Bestuur 
vastgestelde lijst van criteria en daarmee vastliggende 
toegestane tegenpartijen tot maximaal de voor die partij 
geldende limiet. Daarenboven zijn normen vastgesteld 
voor het kredietwaardigheidniveau van de beleggingen 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 lange looptijden en beogen 
voldoende rendement te genereren om aan de toekomsti-
ge leaseverplichtingen te voldoen. De portefeuille van 
beleggingen waarover Alliander kredietrisico loopt 
bestaat met name uit deposito’s, waardepapieren en 
verkochte credit default swaps. Het kredietrisico wordt 
beheerst door middel van een gevestigd kredietbeleid, 

regelmatige monitoring van kredietposities en het 
toepassen van risicobeperkende instrumenten.  

Kredietkwaliteit
Treasury
De kredietkwaliteit van de financiële instellingen waar 
Alliander een vordering op heeft worden gemonitord met 
behulp van kredietanalyses op naam, CDS-niveau en 
credit ratings. Het grootste deel van de liquide middelen, 
alsmede cross border leasebeleggingen 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 87% (2009: 75%) uit bij 
partijen met een AA rating of hoger.

Verkoop
Alliander is onderhevig aan kredietrisico; dit is het risico 
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 
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loopt uit hoofde van de cross border leasetransacties 
bedraagt $ 3,8 miljard (2009: $ 3.6 miljard). Hierin is 
inbegrepen het risico uit hoofde van een belegging in een 
credit default swap transactie met een onderliggende 
referentieportefeuille van $ 26,8 miljard (2009: $ 26,8 
miljard), waarbij het kredietrisico voor Alliander is 
gemaximeerd op $ 171 miljoen (€ 128 miljoen; 2009 € 119 
miljoen). Hiervan heeft € 138 miljoen betrekking op de 
voor verkoop beschikbare financiële activa die Alliander 
in zijn balans heeft opgenomen (2009: € 123 miljoen). De 
CDS heeft per 31 december 2010 een reële waarde van  
€ 95 miljoen negatief (2009: € 105 miljoen negatief) en 
een looptijd tot 2015. Om de kredietwaardigheid te 
verbeteren, is de investering in 2008 geherstruc tureerd 
door de zekerheden die in de structuur waren opgenomen 
te vervangen. Dit heeft geresulteerd in een toename van 
het aantal kredietgebeurtenissen 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):

Het verloop van de voorziening voor oninbaarheid met 
betrekking tot de debiteuren kan als volgt worden 
weergegeven:

Het grootste deel van de voorziening voor oninbaarheid 
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 gerelateerd 
zijn aan reeds vervallen en afgeboekte debiteuren be-
draagt nihil (2009: 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 kasstromen 
over een periode van een aantal jaren. Deze kasstromen 
omvatten onder meer operationele kasstromen, dividen-
den, betalingen van interest en aflossingen van schulden, 
vervangingsinvesteringen en de consequenties van 
wijzigingen in de kredietwaardigheid van Alliander. Het 
doel is te allen tijde voldoende middelen ter beschikking 
te hebben om in de liquiditeitsbehoefte te voorzien. Bij de 
planning van de liquiditeits- en vermogensbehoefte wordt 
uitgegaan van een horizon van minimaal vier jaar. In het 
voorjaar van 2010 heeft Alliander de gecommitteerde 
kredietfaciliteit van € 875 miljoen (looptijd tot november 
2011) vervangen door een nieuwe gecommitteerde 
kredietfaciliteit met een totaalbedrag van € 600 miljoen 
en een looptijd tot maart 2015. 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 2010 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 inzicht te verschaffen in het 
liquiditeitsrisico, zijn in de volgende tabel de contractuele 
looptijden weergegeven van de financiële verplichtingen 
(omgerekend tegen balanskoers), inclusief 
interestbetalingen.

Ouderdomsanalyse debiteuren

€ miljoen
2010 2009

niet vervallen   93   108

0-30 dagen   34   59

31-90 dagen   12   15

91-360 dagen   12   14

> 360 dagen   19   22

Boekwaarde per 31 december   170   218

Verloopstaat voorziening voor oninbaarheid

€ miljoen
2010 2009

Boekwaarde per 1 januari 25 82

gebruik van de voorziening voor oninbaarheid (afboeking debiteuren) -9 -20

dotatie aan voorziening via het resultaat 7 33

vervallen consolidaties - -70

Boekwaarde per 31 december   23 25
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Liquiditeitsrisico 2010 en 2009

€ miljoen Boekwaarde Contractuele kasstromen

Minder dan 1 jaar 1 - 5 jaar Meer dan 5 jaar Totaal

Per 31 december 2010

Opgenomen leningen

  Hoofdsommen  -2.173  -29  -1.020  -1.137  -2.186

  interest  -101  -338  -153  -592

Financiële leaseverplichtingen  -128  -9  -34  -237  -280

Crediteuren  -99  -99  -  -  -99

Overige schulden  -375  -375  -  -  -375

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

  verplichtingen uit hoofde van operationele leases  -19  -39  -1  -59

derivaten

  Renteswaps  -7

    Betalingen interest en hoofdsommen   -  -64  -23  -87

    Ontvangsten interest en hoofdsommen   -   23   8   31

    Totaal  -  -41  -15  -56

 Valutatermijncontracten

    Forwardverplichtingen   1

    Koop   145  -  -   145

    verkoop  -143  -  -  -143

    Totaal   2  -  -   2

  Overige derivaten  -95  -  -95  -  -95

Totaal  -2.876  -630  -1.567  -1.543  -3.740

Per 31 december 2009

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

derivaten

  Cross currency renteswaps   6

    Betalingen interest en hoofdsommen   -  -57  -  -57

    Ontvangsten interest en hoofdsommen   -   61  -   61

    Totaal  -   4  -   4

 Valutatermijncontracten

    Forwardverplichtingen   3

    Koop   130  -  -   130

    verkoop  -134  -  -  -134

    Totaal  -4  -  -  -4

  Overige derivaten  -105  -  -  -105  -105

Totaal  -3.021  -801  -1.458  -1.664  -3.923
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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 2010 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;
valuta- en rentederivaten worden gewaardeerd op basis  -
van de contante waarde van de toekomstige kasstromen, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de op rapportage-
datum 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 
rapportagedatum geldende contante koers;
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 op rapportertingsdatum geldende 
interbancaire rentevoet (Euribor voor looptijden korter 
dan een jaar, Eurswap rente voor looptijden langer dan 
een jaar);
financiële leaseverplichtingen: de reële waarde wordt  -
geschat op de contante waarde van de toekomstige 
kasstromen, gedisconteerd tegen de voor Alliander 

geldende yieldcurve per 31 december 2010. Deze 
yieldcurve is afgeleid van de zero coupon rente, ver-
meerderd met de voor Alliander van toepassing zijnde 
credit spreads. 
Ultimo 2010 werd de volgende yieldcurve gehanteerd:  
1-jaars  1,31% (2009: 1,69%) 
5-jaars  2,91% (2009: 3,34%) 
10-jaars  3,73% (2009: 4,52%) 
20-jaars  4,67% (2009: 4,96%);
de reële waarde van de handelsvorderingen, handels- -
schulden en kortlopende belastingverplichtingen komt, 
gezien de korte looptijd, overeen met de boekwaarde;
liquide middelen worden tegen nominale waarde  -
gewaardeerd, hetgeen gezien het kortlopende en 
risicoloze karakter overeenkomt met de reële waarde.

Overzicht reële waarde hiërarchie
In de volgende tabel worden de financiële instrumenten 
die gewaardeerd zijn tegen reële waarde vermeld, gerang-
schikt naar de reëlewaardehiërarchie. Daarbij zijn de 
niveaus van inputdata voor het bepalen van de reële 
waarden als volgt gedefinieerd:

niveau 1 -  genoteerde prijzen (niet-aangepast) op actieve 
markten voor vergelijkbare activa of verplichtingen;
niveau 2 -  andere inputs dan de in niveau 1 onderge-
brachte genoteerde prijzen die voor het actief of de 
verplichting waarneembaar zijn, hetzij direct (d.w.z. als 
prijzen) hetzij indirect (d.w.z. afgeleid van prijzen); 
niveau 3 -  inputs die niet gebaseerd zijn op waarneemba-
re marktgegevens.

Reële waarde van financiële activa en verplichtingen 2010 en 2009

€ miljoen Boekwaarde iAS 39-categorieën Reële waarde Noot

Overige 
schulden

Niet uit de 
balans blijkende 
verplichtingen Totaal

31 december 2010

Opgenomen leningen  -2.173  -  -2.173  -2.457 [13]

Financiële leaseverplichtingen  -128  -  -128  -122 [19]

niet uit de balans blijkende verplichtingen

  verplichtingen uit hoofde van operationele leases  -  -59  -59  -56 [19]

31 december 2009

Opgenomen leningen  -2.225  - -2.225  -2.531 [13]

Financiële leaseverplichtingen  -120  -  -120  -101 [19]

niet uit de balans blijkende verplichtingen

  verplichtingen uit hoofde van operationele leases  -  -64  -64  -58 [19]
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Financieel beleid
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 vermogen 
met behoud van de flexibiliteit om de activiteiten uit te 
breiden en hierin te investeren. Het financiële kader 
waarbinnen Alliander opereert is: 

zekerstellen van een ratio nettowinst - gecorrigeerd  -
voor mutaties in de actieve en passieve belastinglaten-
ties,  de bijzondere posten  en veranderingen in de reële 
waarde - plus afschrijvingen en amortisatie gedeeld 
door de nettoschuld van ten minste 20%. Per 31 
december 2010 bedroeg de ratio 37,4% (2009: 25,4%); 
zekerstellen van een ratio nettowinst - gecorrigeerd  -
voor mutaties in de actieve en passieve belastinglaten-
ties, de bijzondere posten en veranderingen in de reële 

waarde - plus afschrijvingen en amortisatie plus netto 
financiële baten en lasten gedeeld door de netto financi-
ele baten en lasten (rentedekking) van ten minste 3,5. 
Per 31 december 2010 is deze ratio uitgekomen op 5,5 
(2009: 3,7);
de ratio nettoschuldpositie gedeelde door de som  -
nettoschuldpositie en eigen vermogen van maximaal 
60%. Per 31 december 2010 bedraagt deze ratio 33,5% 
(2009: 38,7%);
zekerstellen van een evenwichtig aflossingsschema; -
zekerstellen van voldoende liquide middelen en  -
gecommitteerde kredietfaciliteiten en
het handhaven van een solide A rating profiel. -

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:

Reële waarde hierarchie

€ miljoen 31 december 2010 31 december 2009

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Totaal Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Totaal

Activa

voor verkoop beschikbare financiële vaste activa   -   261  -   261   -   240  -   240

derivaten kortlopend   1  -   1  -   11  -   11

Totaal activa - 262  -   262 - 251  -   251

Passiva

derivaten langlopend  -   95  -   95  -   105  -   105

derivaten kortlopend  -   7  -   7  -   4  -   4

Totaal passiva  -   102  -   102  -   109  -   109

invloed winst-en-verliesrekening uit hoofde van financiële instrumenten

€ miljoen
2010 2009

nettoresultaat op derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden:

  Waardewijzigingen van valutaderivaten  -13   2

  Waardewijzigingen van rentederivaten   10   4

nettoresultaat op voor verkoop beschikbare financiële activa   10  -

nettoresultaat op financiële verplichtingen die tegen geamortiseerde kostprijs worden gewaardeerd:

  rentelasten uit hoofde van financiële verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs  -112  -138

rentebaten banksaldi, uitgegeven leningen, debiteuren, overige vorderingen en deposito's   7   14

valutaresultaat op restricted cash   4  -

Ontvangen en betaalde fees anders dan voor het berekenen van de effectieve rentevoet  -12  -8

nettowijziging in de reële waarde van kasstroomhedges overgebracht vanuit het vermogen  -2  -2

Netto financiële baten en lasten  -108  -128

 

Bijzondere waardeverminderingen handelsdebiteuren  -7  -33

nettoresultaat op derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden:

  Waardewijzigingen van overige financiële instrumenten   12   18

Overige bedrijfskosten   5  -15
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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, veronderstellin-
gen en schattingen. Deze zijn in belangrijke mate geba-
seerd op ervaringen uit het verleden en op een zo betrouw-
baar mogelijke schatting door het management van 
Alliander van de specifieke omstandigheden die – naar de 
mening van het management – gegeven de situatie van 
toepassing zijn. Veelal betreffen de gehanteerde veronder-
stellingen, aannames en schattingen in de jaarrekening 
verwachtingen omtrent toekomstige 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 significante 
invloed hebben op vermogen en resultaat. Gehanteerde 
veronderstellingen, aannames en schattingen worden 
periodiek getoetst en zonodig aangepast. In deze para-
graaf wordt ingegaan op de belangrijkste gebieden waar 
de waardering van de desbetreffende posten in sterke 
mate wordt beïnvloed door de gehanteerde veronderstel-
lingen, aannames en schattingen.

Bepaling van voorzieningen inzake 
personeelsbeloningen
De voorziening voor vergoedingen na uitdiensttreding en 
overige langetermijnpersoneelsbeloningen wordt actuari-
eel bepaald op basis van veronderstellingen omtrent 
toekomstige ontwikkelingen van bijvoorbeeld salarissen, 
WAO-/WIA-uitkeringen, premies ziektekostenverzeke-
ringen, – statistisch onderbouwde – aannames ten 
aanzien van sterftekansen, uittredingskansen en kansen 
op arbeidsongeschiktheid. Dit complex van aannames, 
tezamen met de gehanteerde disconteringsvoet, 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 gebruik gemaakt van schattingen van de 
afschrijvingstermijnen, die zijn afgeleid van de verwachte 
technische en economische levensduur van het betrokken 
actief en restwaarden. Als gevolg van technologische 
ontwikkelingen, ontwikkelingen in marktomstandighe-
den 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 verantwoorden van een 
bijzondere waardevermindering. Bij het bepalen van de 
omvang van bijzondere waardeverminderingen 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 mogelij-
ke 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 ontwikkelin-
gen bij klanten – zoals surseances van betaling 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)omstandigheden, additionele 
bijzondere waardeverminderingen te verantwoorden.

impact op het vermogen uit hoofde van financiële instrumenten

€ miljoen
2010 2009

effectieve deel van wijzigingen in de reële waarde van kasstroomhedges  -7  -

nettowijziging in de reële waarde van kasstroomhedges overgebracht naar de winst-en-verliesrekening   2   2

Totaal verantwoord in kasstroomhedge-reserve   -5   2

In onderstaande tabel is aangegeven welke baten en 
lasten uit hoofde van financiële instrumenten in het eigen 
vermogen zijn verantwoord: 

NOOT 35 hET gEBRUiK VAN AANNAMES, VERONdERSTELLiNgEN EN 
SChATTiNgEN iN dE jAARREKENiNg (KRiTiSChE wAARdERiNgS-
gRONdSLAgEN)
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Bijzondere waardeverminderingen op goodwill en 
overige activa
Op goodwill wordt niet afgeschreven, doch hiervoor dient 
jaarlijks aan de hand van een test op bijzondere waarde-
verminderingen (impairment test) te worden vastgesteld 
of sprake is van een bijzondere waardevermindering van 
de goodwill. Voor goodwill geldt, dat eerder genomen 
bijzondere waardeverminderingverliezen 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 
waardevermindering. Bij het uitvoeren van een test op 
bijzondere waardeverminderingen worden schattingen 
gemaakt van zowel de verkoopopbrengst, verminderd met 
de verkoopkosten, als de bedrijfswaarde. De schatting van 
de verkoopopbrengst, verminderd met de verkoopkosten, 
is gebaseerd op beschikbare informatie omtrent beurs-
koersen, marktprijzen, recente transacties van soortgelij-
ke bedrijven en concreet ontvangen biedingen. De 
werkelijke opbrengsten en geschatte verkoopkosten in 
geval van een afstoting kunnen afwijken van de gehan-
teerde 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 uitstrekken 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 ontwikke-
lingen voordoen in de toekomst, bijvoorbeeld wijzigingen 
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 beoordeling 
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 gecorri-
geerd voor de feitelijke hoeveelheden die via meteropname 
zijn verkregen (‘reconciliatie’). De wettelijke afspraken 
inzake reconciliatie schrijven een afhandeling voor binnen 
17 maanden voor elektriciteit en 21 maanden voor gas na 
het einde van de maand van levering. De verwachte resulta-
ten 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 aansla-
gen over eerdere jaren, kunnen leiden tot additionele 
belastinglasten of –baten. Bovendien kunnen nieuwe 
belastingrisico’s ontstaan. Bij de waardering van latente 
belastingvorderingen, met name op het gebied van 
latenties verband houdende met de verschillen tussen 
fiscale boekwaarden en de boekwaarden in de jaarrekening 
van materiële vaste activa, worden aannames 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 permanente verschillen 
tussen de boekwaarde en de fiscale waardering. De 
werkelijke situatie kan afwijken van de aannames die zijn 
gehanteerd bij de bepaling van latente belastingposities, 
onder meer als gevolg van verschillen van inzicht en 
veranderingen in fiscale wet- en regelgeving. 

Overig
De veronderstellingen en aannames omtrent acquisities 
en IFRS 7 zijn in de noten [1] en [34] vermeld.

NOOT 36 gEBEURTENiSSEN NA 
BALANSdATUM
Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na 
balansdatum voorgedaan die van materiële invloed zijn 
op de jaarrekening 2010.
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ENKELVOUdigE jAARREKENiNg

Enkelvoudige balans per 31 december, vóór winstbestemming

€ miljoen
Noot 2010 2009

Vaste activa

Materiële vaste activa [37] 182 180

immateriële vaste activa [38] 104  -

investeringen in deelnemingen [39] 3.066 2.450

Overige financiële activa [40] 76 12

Totaal vaste activa 3.428 2.642

Vlottende activa

Overige vorderingen 17 18

Overige financiële activa 125 301

liquide middelen [41] 487 408

Totaal vlottende activa 629 727

Totaal activa 4.057 3.369

Eigen vermogen [42]

aandelenkapitaal 684 684

agioreserve 671 671

achtergestelde eeuwigdurende obligatielening1 494  -

Hedge-reserve1  -12 -8

Herwaarderingsreserve1 -7 -10

Overige reserves 854 596

resultaat boekjaar 222 312

Totaal eigen vermogen 2.906 2.245

Voorzieningen [43] 72 78

Langlopende verplichtingen [44]

achtergestelde leningen 102 104

Overige langlopende leningen 4 8

Totaal langlopende verplichtingen 106 112

Kortlopende verplichtingen

verplichtingen aan groepsondernemingen 667 670

Kortlopende verplichtingen en overlopende passiva 306 264

Totaal kortlopende verplichtingen 973 934

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 4.057 3.369

1 de hedge-reserve, de herwaarderingsreserve en de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening zijn niet voor dividenduitkering beschikbaar.

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening   

€ miljoen
Noot 2010 2009

saldo overige baten en lasten na belastingen [46] -49 -68

resultaat deelnemingen na belastingen 271 380

Nettoresultaat 222 312
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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 ge-
waardeerd tegen nettovermogenswaarde, die is bepaald 
op basis van de IFRS-grondslagen die worden gehanteerd 
in de geconsolideerde jaarrekening. Op overnamedatum 
wordt het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de netto-
vermogenswaarde afzonderlijk als goodwill geactiveerd.

NOOT 37 MATERiëLE VASTE ACTiVA

Materiële vaste activa

€ miljoen Bedrijfs- 
gebouwen en  

-terreinen

Overige vaste 
bedrijfs- 
middelen

Activa in 
uitvoering Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2009  -  -  -  -

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

Boekwaarde 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

Mutaties 2010

investeringen  -  -   37   37

desinvesteringen  -  -4  -1  -5

afschrijvingen  -4  -27  -  -31

Herrubriceringen, interne overdrachten en  overige mutaties   16   44  -59   1

Totaal   12   13  -23   2

Boekwaarde per 31 december 2010

aanschafwaarde   154   169   16   339

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen  -69  -88  -  -157

Boekwaarde per 31 december 2010   85   81   16   182

TOELiChTiNg OP dE ENKELVOUdigE jAARREKENiNg
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De post immateriële vaste activa bestaat uit goodwill die 
verband houdt met de aankoop van Endinet (€ 97 miljoen) 
en Stam (€ 7 miljoen). Zie noot [1].

De investeringen in 2010 hebben betrekking op Endinet 
(€ 4 miljoen) en Stam (€ 4 miljoen). Tezamen met de 
goodwill bedraagt de totale overnamesom € 112 miljoen. 
Voor een nadere toelichting zie noot [1]. De uitbreiding 
aandelenkapitaal in 2010 heeft met name betrekking op 
Endinet en Alliander AG ter versterking van hun eigen 
vermogen. De vervallen consolidaties in 2009 hebben 
betrekking op het voormalige N.V. Nuon Netwerkservices, 
N.V. Nuon Energy en Liandyn B.V. De post interne 
overdracht heeft betrekking op het verhangen van 
Alliander Telecom N.V. onder Alliander N.V. vanuit 
Liandon B.V. 

investeringen in deelnemingen

€ miljoen investeringen in 
dochteronder- 

nemingen
investeringen in 
deelnemingen Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2009 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

valuta-omrekeningsverschillen en overige mutaties   1  -   1

Totaal  -5.075   38  -5.037

Boekwaarde per 31 december 2009   2.400   50   2.450

Mutaties 2010

investeringen   8   1   9

Uitbreiding aandelenkapitaal   307  -   307

Ontvangen dividend  -  -5  -5

resultaat boekjaar   263   8   271

interne overdracht   29  -   29

Mutatie hedge-reserve   2  -   2

Mutatie herwaarderingsreserve   2  -   2

Overige mutaties  -   1   1

Totaal   611   5   616

Boekwaarde per 31 december 2010   3.011   55   3.066

NOOT 38 iMMATERiëLE VASTE ACTiVA

NOOT 39 iNVESTERiNgEN iN dEELNEMiNgEN
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NOOT 41 LiqUidE MiddELEN

In het saldo liquide middelen ultimo 2010 zijn geen 
liquide middelen begrepen waarover Alliander niet vrij 
kan beschikken (2009: idem).

NOOT 42 EigEN VERMOgEN

Voor het mutatieoverzicht van het eigen vermogen wordt 
verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening. 

Overige financiële activa

€ miljoen Latente 
belasting-

vorderingen
Overige 

vorderingen Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2009  -   16   16

Mutaties 2009

dotatie   8  -   8

aflossingen  -  -12  -12

Totaal   8  -12  -4

Boekwaarde per 31 december 2009 8 4 12

Mutaties 2010

nieuwe vordering  -   35   35

realisatie tijdelijke verschillen   1  -   1

interne overdracht  -2  -  -2

Fiscaal compensabele verliezen   32  -   32

verstrekte leningen  -   5   5

Terugbetaalde leningen  - -1 -1

Bijzondere waardeverminderingen  -  -6 -6

Totaal   31   33   64

Boekwaarde per 31 december 2010   39   37   76

NOOT 40 OVERigE FiNANCiëLE ACTiVA
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NOOT 43 VOORziENiNgEN 

Voorzieningen

€ miljoen
ziektekosten na 

pensionering
Reorganisatie- 

kosten

Overige 
personeels-

voorzieningen
Milieuherstel-

kosten
Overige 

voorzieningen Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2009   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

Mutaties 2010

vrijval  -1  -  -5  -  -  -6

dotaties  -   8   8  -   1   17

Onttrekking  -1  -4  -12  -  -2  -19

rentedotatie  -  -   1  -  -   1

actuariële winsten en verliezen die 
onmiddellijk worden verwerkt

 -1  -   3  -  -   2

afwikkelingen en overige mutaties  -   1   1  -3  -  -1

Totaal  -3   5  -4  -3  -1  -6

Boekwaarde per 31 december 2010   6   13   38   11   4   72

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 onderge-
bracht. Aan het eind van 2010 bedroeg de reorganisatie-
voorziening € 13 miljoen (2009: € 8 miljoen). De overige 
personeelsvoorzieningen bestaan met name uit de 
voorziening voor jubileumuitkeringen (bij het bereiken 
van het 10-, 20-, 30- en 40-jarig dienstverband) en voor  

uitkering bij uitdiensttreding en de voorziening voor 
werktijdverkorting voor oudere medewerkers, een 
overgangsregeling die in de CAO van december 2005 is 
gecreëerd voor oudere medewerkers 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.

Rentedragende verplichtingen

€ miljoen
2010 2009

Boekwaarde per 1 januari   178   166

Mutaties

nieuwe leningen   24  -

aflossingen  -67  -12

interne overdracht  -  -47

valuta-omrekeningsverschillen en overige mutaties  -   71

Totaal  -43   12

Boekwaarde per 31 december   135   178

NOOT 44 LANgLOPENdE VERPLiChTiNgEN
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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.

Langlopende leningen inclusief kortlopend deel

€ miljoen Effectief interestpercentage Kortlopend deel Langlopend deel

2010 2009 2010 2009 2010 2009

achtergestelde leningen 8,6% 7,8% 2   65   102   104

Onderhandse en groene leningen 1,9% 7,8% 27   1 3   6

Banken 8,2% 8,2%  -  - 1   2

Boekwaarde per 31 december   29   66   106   112

NOOT 45 VOORwAARdELijKE  
ACTiVA EN VERPLiChTiNgEN
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 dochteronder-
nemingen. Alliander vormt samen met zijn Nederlandse 
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 belasting-
schulden van de rechtspersonen die deel uitmaken van de 
fiscale eenheid. Alliander heeft een vrijwaringverklaring 
verstrekt aan zijn netbeheerders op basis waarvan hun 
aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat zij zelf 
verschuldigd zouden zijn als er geen fiscale eenheid was 
geweest.

Aan het eind van 2010 had Alliander voor een bedrag van 
€ 33 miljoen (2009: € 30 miljoen) aan ‘parent company 
guarantees’ afgegeven. In opdracht van Alliander is 
ultimo boekjaar voor € 10 miljoen (2009: € 10 miljoen) 
aan bankgaranties afgegeven. Verder heeft Alliander 
ultimo 2010 voor € 19 miljoen garanties verstrekt ten 
behoeve van hypotheken van werknemers (2009: € 20 
miljoen).

NOOT 46 SALdO OVERigE BATEN 
EN LASTEN NA BELASTiNgEN 
Het saldo van de overige baten en lasten na belastingen 
met een last van € 49 miljoen (2009:  last € 68 miljoen 
last) betreft met name concernbrede activiteiten op 
holdingniveau.

Bestuurdersbeloningen
De informatie over de beloning van de Raad van Bestuur 
en de Raad van Commissarissen is opgenomen op pagina 
130 tot en met 131 van de geconsolideerde jaarrekening 
2010.

Arnhem, 24 maart 2011 

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
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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 1. 
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 2. 
staat ter beschikking van de Algemene Vergadering.
Winstuitkeringen kunnen slechts plaatshebben tot ten 3. 
hoogste het uitkeerbare deel van het eigen vermogen.
Uitkering van winst geschiedt na vaststelling van de 4. 
jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
De Raad van Bestuur kan onder goedkeuring van de 5. 
Raad van Commissarissen besluiten tot uitkering van 
interimdividend, mits met inachtneming van het 
bepaalde in lid 3 en met inachtneming van het overi-
gens in de wet bepaalde.
De Algemene Vergadering kan op voorstel van de Raad 6. 
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 2010
De Raad van Bestuur heeft onder goedkeuring van de 
Raad van Commissarissen vastgesteld om een bedrag van 
€ 141,3 miljoen toe te voegen aan de overige reserves. Het 
overige deel van de winst, € 80,4 miljoen, staat ter 
beschikking van de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders. Dit komt overeen met 45 procent van 
het resultaat na belastingen, exclusief bijzondere posten 
na belastingen die niet hebben geleid tot kasstromen in 
het boekjaar 2010 tenzij gerelateerd aan hedge-
accounting. 

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 verslag op pagina 90 tot en met 154 
opgenomen jaarrekening 2010 van Alliander N.V. te 
Arnhem gecontroleerd. De jaarrekening omvat de gecon-
solideerde en de enkelvoudige jaarrekening. De geconsoli-
deerde jaarrekening omvat de geconsolideerde balans per 
31 december 2010, de geconsolideerde winst-en-verlies-
rekening, het geconsolideerde overzicht van het totaalre-
sultaat, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het 
kasstroomoverzicht over 2010 en de toelichting, waarin 
zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grond-
slagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtin-
gen. De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkel-
voudige balans per 31 december 2010 en de enkelvoudige 
winst-en-verliesrekening over 2010 en de toelichting, 
waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen. 

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 van het in Nederland geldende 
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van 
het jaarverslag in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 
BW. De Raad van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor 
een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht 
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fraude of fouten.  

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, waaronder de Nederlandse controle-
standaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons 
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle 
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt 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 geselecteerde werk-
zaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant 
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschat-
ten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van 
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van risico-inschattingen neemt de accoun-
tant de interne beheersing in aanmerking die relevant is 
voor het opmaken van de jaarrekening en voor het 
getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van 
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstan-
digheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet 
tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de vennoot-
schap. Een controle omvat tevens het evalueren van de 
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financië-
le verslaggeving en van de redelijkheid van de door de 
Raad van Bestuur van de vennootschap gemaakte 
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld 
van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-
informatie voldoende en geschikt is om een onderbou-
wing voor ons oordeel te bieden.

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 2010 en 
van het resultaat en de kasstromen over 2010 in overeen-
stemming 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 2010 en 
van het resultaat over 2010 in overeenstemming met 
Titel 9 Boek 2 BW. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet 
gestelde eisen 
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden 
wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aan-
leiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover 
wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 
BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot 
en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens 
vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat heb-
ben kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarreke-
ning zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Rotterdam, 24 maart 2011
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door:
J.A.M. Stael RA

CONTROLEVERKLARiNg VAN dE ONAFhANKELijKE ACCOUNTANT



157FeiTen en CiJFers156 Jaarverslag 2010 157FeiTen en CiJFers156 Jaarverslag 2010

gEBEURTENiSSEN NA BALANSdATUM

Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na 
balansdatum voorgedaan die van materiële invloed zijn 
op de jaarrekening 2010.

BELANgRijKE dOChTERONdERNEMiNgEN EN OVERigE dEELNEMiNgEN 

Belangrijke dochterondernemingen en overige deelnemingen 
per 31 december 2010
Naam Plaats %

Belangrijke geconsolideerde dochterondernemingen

liander n.v. * arnhem 100%

     n.v. nuon infra Oost * arnhem 100%

     n.v. nuon infra West * amsterdam 100%

liandon B.v. * duiven 100%

stam Heerhugowaard Holding B.v. * Heerhugowaard 100%

endinet B.v. * eindhoven 100%

alliander Telecom n.v. * amsterdam 100%

alliander Finance B.v. * arnhem 100%

alliander Participaties B.v. * arnhem 100%

alliander ag Berlijn 100%

     alliander netz Heinsberg ag Heinsberg 100%

     alliander stadtlicht gMBH 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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in dit hoofdstuk geven wij een nadere 

toelichting op onze prestaties op het 

gebied van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. We verantwoorden de 

keuzes die we maakten bij de samenstel-

ling van dit jaarverslag en we bieden 

waar nodig aanvullende informatie op 

eerdere hoofdstukken.

TOTSTANdKOMiNg hOOFd STUKKEN 
MAATSChAPPELijK jAARVERSLAg
gRi
Dit verslag is opgesteld aan de hand van richtlijnen van 
Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen waar-
borgen een transparante verslaglegging voor stakehol-

ders. Op dit verslag zijn de GRI G3 richtlijnen toegepast in 
combinatie met het Electric Utilities Sector Supplement, 
uitgave april 2009. Een gedetailleerde weergave van de 
toepassing vanuit de GRI richtlijnen is opgenomen in de 
GRI index op pagina 169.

inhoudsbepaling en materialiteit
De inhoud van dit verslag is opgesteld op grond van 
aanwijzingen in het door GRI opgesteld ’Boundaries 
Protocol‘. De materialiteit van onderwerpen voor het 
maatschappelijk deel van dit verslag is bepaald via een 
analyse van de invloed die de organisatie heeft op belan-
gen van stakeholders en een inschatting van de omvang 
van het onderwerp voor de organisatie. Aan de hand van 
de kern- en sectorspecifieke indicatoren uit het GRI 
raamwerk is de materialiteit van onderwerpen voor de 
organisatie bepaald. 
Voor een transparante invulling van het verslag is 
vervolgens de materialiteit van de onderwerpen bepaald. 
De materialiteit is de drempel die bepaalt of onderwerpen 
belangrijk genoeg zijn voor een uitgebreide of beperkte 

verantwoording maatschappelijke  
prestaties

Remuneratie                                Leveringsbetrouwbaarheid
    Capaciteitsplanning/ toekomst /investeren
    Klanttevredenheid/-klachten
    Energiebesparing
    Veilig werken
    Externe veiligheid/ veiligheid infrastructuur
   CO2

   Privacy klant
   Ketenverantwoordelijkheid

  Diversiteit/samenstelling medewerkers
  Arbeidsmarkt/ vergrijzing
  Toegang tot energie
  Kwetsbare klanten
  Duurzaam inkopen
  Opleidingen en competenties
  Compliance wetgeving
  Risico’s klimaatverandering
  Foundation
  Medewerkersbetrokkenheid

  Gevaarlijke stoffen
  Afval- en reststoffen

  Gasfabrieksterreinen

 Verlaten kabels
 Leefbaarheid
 Biodiversiteit
 Geweld
 Fraude

Laag

La
ag

hoog

h
o

o
g

R
el

ev
an

ti
e 

b
ij 

st
ak

eh
o

ld
er

s

invloed op de organisatie

Materialiteit maatschappelijke thema’s
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toelichting in het verslag. Voor zoveel mogelijk indicato-
ren is de toepasselijkheid in de GRI index (pagina 169) 
voor Alliander verklaard.  
Over verschillende onderwerpen en thema’s is gedurende 
het jaar gesproken met vertegenwoordigers van medewer-
kers, klanten, aandeelhouders en de maatschappij.

gegevensverzameling
Voor de verzameling van gegevens is een onderscheid 
gemaakt tussen kwalitatieve en kwantitatieve informa-
tie. De verzameling van de beschrijvende informatie voor 
materiële onderwerpen heeft met behulp van een vragen-
lijst plaatsgevonden. Voor de kwantitatieve informatie is 

gebruik gemaakt van een standaard inventarisatielijst. 
De informatie is voor zover mogelijk onder meer afkom-
stig uit de bestaande management informatiesystemen 
binnen Alliander. De kwaliteit van routinematige infor-
matie wordt geborgd door een stelsel van interne maatre-
gelen. De niet-routinematige informatie wordt voor het 
verslaggevingproces intern beoordeeld. 

de maatschappelijke thema’s van Alliander
Inspelen op de behoeften van stakeholders staat binnen 
Alliander centraal. In 2010 gingen we in regulier overleg 
en ad hoc in dialoog met onze stakeholders.
 

Alliander in directe interactie met haar maatschappelijke stakeholders

Stakeholder Organisatie interactievorm doel

Overheden

 

Provincies en gemeenten Consultatie, samenwerking en 

projecten

afstemmen klimaat- en milieuplan-

nen en projecten

instellingen van rijksoverheid Consultatie, inspreken, zienswijzen Belangenexpressie en (pro-) actieve 

dialoog

Maatschappelijke

organisaties

natuur- en milieuorganisaties

Fryske gea

Consultatie en dialoog over aanleg 

projecten, duurzaamheidsthema’s

Faciliteren duurzame energie 

voorziening 

relaties met woningbouwcorporaties, 

ontwikkelaars, bedrijfsleven

afstemming, deelname aan 

verenigingen en stichtingen

Participatie

dialoog/ relatiebeheer

relatienetwerk alliander Foundation

Consultatie maatschappelijke thema’s

dialoogsessie

Toekomstpanoramadag

dialoog/ relatiebeheer

Leveranciers aannemers en industrie

leveranciers goederen en diensten

Maatschappelijke organisaties 

dag van de aannemerij

leveranciersdagen

Thema overleg

samenwerking relatiebeheer

dialoog

Toezichthouders

 

nederlandse Mededingingsautoriteit

energiekamer

Periodieke bijeenkomsten over 

actuele onderwerpen en issues

standaard en ad hoc 

informatieverzoeken

informeren, uitwisseling en 

toelichting

staatstoezicht op de Mijnen Periodieke bijeenkomsten over 

actuele onderwerpen en issues

standaard en ad hoc 

informatieverzoeken

informeren, uitwisseling en 

toelichting

Kennisinstellingen Onderwijsinstellingen en kennisorganisaties samenwerking met radboud 

Universiteit, Han, vakcollege 

Kennisuitwisseling en partnerships

Multistakeholder- en 

netwerkorganisaties

Kenniskring amsterdam

nen normcommissie isO 26000

MvO nederland

deelname bestuur 

Bijeenkomsten

samenwerking met kennisinstellin-

gen, bedrijfsleven en overheid 

Energiesector netbeheer nederland Werkgroepen  

stichting e-laad.nl

Kennisuitwisseling en partnerships 

Belangenbehartiging

Aandeelhouders en 

vermogens-

verschaffers

Belanghebbende Provincies en gemeenten algemene vergadering van 

aandeelhouders 

grootaandeelhoudersoverleg

Klankbordgroep

Werkstages 

Formeel, informeel overleg

Financiers, investeerders en 

kredietbeoordelaars

Periodiek overleg en verslag over 

financiële prestaties

verantwoording en toelichting
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Materialiteitsanalyse: wat onze stakeholders 
belangrijk vinden 
In de dialoog met stakeholders en in ons dagelijks werk 
komen wij een grote diversiteit aan maatschappelijke  
thema’s tegen. Om prioriteiten voor dit verslag vast te 
stellen, zijn onderwerpen en thema’s op een rij gezet via 
een materialiteitstest. In deze test hebben we een rang-
orde in thematiek aangebracht. In dit overzicht zijn de 10 
belangrijkste thema’s weergegeven. Over deze thema’s is 
verslag gedaan in eerdere hoofdstukken.

Materialiteitsanalyse- naar prioriteit en toelichting

Onderwerp Omschrijving Stakeholder Aanpak hoofdstuk

1. leveringsbetrouwbaarheid Ononderbroken beschikbaarheid van energie 

is een groot maatschappelijk belang. eventuele 

verstoringen raken direct aan belangen van 

vele stakeholders 

Klant 

Toezichthouder  

aandeelhouder

voldoen aan 

energiekamer maatstaf, 

inzet op terugdringen 

storingsminuten 

Klant

2. Toekomst 

energievoorziening

een duurzame en betrouwbare toekomstige 

energievoorziening vraagt om voortdurende 

afstemming met belanghebbenden. 

Uitdagingen zijn onder meer: 

capaciteitsplanning; investeren in netwerken, 

nieuwe technologie, toepassing innovatie

Klant 

Toezichthouder 

aandeelhouder 

vermogens- 

verschaffers

supergeleiding 

kabels, project alde 

Feanen, Kwaliteit- en 

Capaciteitdocument, 

onderzoek all store

Toekomst

netwerk

Maatschappij

3. Klanttevredenheid Klanten rekenen op uitstekende service en 

afhandeling van hun zaken  

Klant 

aandeelhouder

Benchmarkscore Klant

4. energiebesparing verspilling tegengaan is de eerste stap 

naar duurzaamheid. alliander ondersteunt 

stakeholders bij energiebesparing door 

informatie en data

Klant 

Overheden

stakeholderdialoog 2010, 

info en data, Plugwise, 

Bonnie en Blitz

Klant  

Toekomst

5. veiligheid operatie Werken aan gas- en elektriciteitsinfrastructuur 

brengt risico's met zich mee. veilig werken 

zonder incidenten is van groot belang voor alle 

betrokkenen

Medewerker  

Toezichthouders 

veiligheid

arbowetgeving, 

specifieke richtlijnen 

energiesector

Medewerker

6. veiligheid infrastructuur naar aanleiding van incidenten in het grijs 

gietijzer gasnetwerk hechten stakeholders 

groot belang aan de aanpak van liander

Toezichthouders 

veiligheid  

Klant  

Publiek

afstemming met 

toezichthouder (sodM)

netwerk

7. CO2 voetafdruk Jaarlijks gaat meer dan 3% getransporteerde 

energie verloren door netverliezen. 

efficiency vermindert netverliezen en beperkt 

daarmee de CO2-uitstoot

niet-

gouvernementele 

organisaties 

aandeelhouder

CO2 jaarplaninstructie, 

netoptimalisatie, 

netverlies in CO2-balans, 

duurzame energie 

investeringsroute

Maatschappij

8. Privacy de eventuele privacygevoeligheid van 

informatie die door de slimme meter wordt 

uitgewisseld, stuitte op verzet van de 

consumentenbond

Klant Wetgeving slimme 

meter, eU initiatief door 

alliander, privacybeleid

Toekomst

Transparantie

9. Ketenverantwoordelijkheid veiligheid, milieu, mensenrechten is ook 

een verantwoordelijkheid in de relatie tot 

uitbesteed werk en leveranciers 

leveranciers  

niet-gouverne-

mentele organisaties  

Medewerkers 

Contractors

strategie aannemers,  

uit- en aanbesteed werk,  

Mvi index

Maatschappij

10. samenstelling en diversiteit

medewerkersbestand

Het werknemersbestand van alliander is geen 

afspiegeling van de maatschappij. als grote 

werkgever kan alliander verschil maken door 

gericht in te spelen op specifieke groepen

Medewerker 

Maatschappelijke 

organisaties

step2work, kans voor 

mensen met beperking,  

Mariëndaal, vrouwen in 

management 

Medewerker 

Maatschappij
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AMBiTiETABEL MAATSChAPPELijK VERANTwOORd ONdERNEMEN

MVO-ambities 2010

Ambitie doel Activiteit en prestaties 2010

Alliander faciliteert energietransitie

Maximale inpassing duurzame 
opwek en nieuwe toepassingen 
in energienetwerken

invoeden energie uit duurzame 
bronnen

drie nieuwe projecten groengas in startfase: Middenmeer, schoteroog, de 
Marke

geschikt maken energie-
netwerk voor veranderende 
eisen

verzwaren middenspanningsnet. start i-pilot amsterdam
investeringen sas-sensor technologie

Bijdragen aan 10.000 
laadpunten elektrisch vervoer 
in nederland in 2012

in samenwerking met stichting e-laad.nl. liander: 42 aansluitingen geplaatst in 
2010 

Bijdragen aan reductie 
energieverbruik van klanten

Bijdragen aan energie 
besparingsdoelen overheid

samenwerking ‘energie in Beeld’, energie-informatie voor klanten, met 
netbeheerder enexis

Bevorderen en toepassen van 
innovaties

nieuwe initiatieven gericht op 
kennis en participatie

Participatie in Plugwise, energiebesparingstechnieken
Participatie smart energy Collective

samenwerking 
sectorinitiatieven met 
brancheorganisatie netbeheer 
nederland  

Participatie in sectorinitiatieven op gebied van groengas, smart grids en 
elektrisch vervoer sector energie netbeheerders      
roadmap groen gas, roadmap smart grids 

Alliander heeft een verantwoorde bedrijfsvoering

Milieu

Klimaatneutrale bedrijfsvoering 
2015 en verminderen beslag 
op natuurlijke hulpbronnen en 
emissies

verminderen ecologische 
voetafdruk 

Totaal volume afval is: 12 kton
77% hiervan wordt ingezet voor hergebruik

Klimaatneutrale bedrijfsvoering 
in 2015

CO2 voetafdruk is 780 kton 
investeringsruimte CO2 reductie vastgesteld; onderdeel van plan en 
budgetcyclus; start reductieprogramma netverliezen

vergroening wagenpark:
stringent leasebeleid
elektrisch rijden

aanschaf van 20 elektrische Think auto's. afspraken voor verdere elektrificering 
wagenpark

Milieumanagement gebaseerd 
op erkende richtlijnen

Managen interne processen Workshops isO 26000; isO 14001 voor relevante bedrijfsonderdelen 

Klant

Toegankelijkheid van 
producten en diensten is 
optimaal

Klanttevredenheid stijgt ten 
opzichte van benchmark 
nederlandse netbeheerders 

Klanttevredenheid: plus 2%: 91% van de consumenten en kleinzakelijke klanten 
is tevreden
Klanttevredenheid: plus 2%: 88% van de grootzakelijke klanten is tevreden

Ondersteuning kwetsbare klant aliander hanteert sociale criteria bij afsluiten consumenten. Convenant in 93% 
ggd regio's 

veilige energievoorziening Publiekscampagne www.energieveilig.nl

leveringsbetrouwbaar-
heid netbeheerder is 
bovengemiddeld

storingen en uitvalduur 
elektriciteit onder nederlands 
sectorgemiddelde

gemiddeld aantal storingsminuten per elektriciteitklant aangesloten door 
liander netbeheer is gestegen naar 31,2 minuten; het nederlandse gemiddelde 
is 33,7 minuten.

Medewerker  

veiligste werkomgeving van 
netbeheerders in nederland

versterken veiligheidsmanage-
ment op basis van erkende 
normen: lTiF = 2,9 

lTiF = 3,1  

Ondersteunen van mensen 
met een maatschappelijke 
achterstand

Participatie- en 
diversiteitsbeleid

aandeel vrouwen in medewerkersbestand is 19% t.o.v. 19% in 2009
aandeel vrouwen in management bedraagt 17% t.o.v. 16% in 2009

vooraanstaande positie als 
aantrekkelijke werkgever

leer en groei, leiderschap Percentage loonsom voor opleidingen is 3,1% (2009: 4,4%)

erkenning goed 
werkgeverschap

Medewerkerstevredenheid als rapportcijfer is 8,1 t.o.v. 8,2 in 2009

Ketenverantwoordelijkheid  

duurzaam inkopen Werken volgens toepasselijke 
normen

stakeholderdialogen met toeleveranciers en hanteren van MvO-criteria 
bij aanbestedingen (Mvi-verklaring). in 2010 heeft 28% van de afgesloten 
contracten aan de Mvi-criteria voldaan.

Ontwikkeling eisen MvO en 
duurzaamheid

levenscyclus analyse onderzoek 

Onze MVO ambities vindt u terug in onderstaande tabel. 
Deze tabel geeft aan welke concrete inspanningen het 
afgelopen jaar zijn verricht.
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MiLiEU

Organisatie
De stafafdeling Veiligheid, Milieu en Kwaliteit adviseert 
de organisatie en bevordert dat we onze milieu, veilig-
heids- en kwaliteitsprestaties voortdurend verbeteren. 
Het milieubeleid wordt afgestemd met de belanghebben-
de afdelingen.

Milieuhelpdesk Alliander 
Er is een centrale milieuhelpdesk ingericht die voor heel 
Alliander beschikbaar is. Hiermee voorzien wij in de 
behoefte van onze bedrijfsonderdelen. De helpdesk biedt 
laagdrempelige en adequate operationele ondersteuning 
op het gebied van milieuzaken en wet- en regelgeving. De 
helpdesk helpt bijvoorbeeld bij vragen over milieubeleid 
en –wetgeving, compliancescans, vergunningprocedures, 
milieuvraagstukken bij uitvoerende werkzaamheden, 
bodemonderzoek en -saneringen, geluid- en emissieme-
tingen, milieu-incidenten en -calamiteiten en overige 
milieugerelateerde zaken. De ondersteuning vindt plaats 
op afroepbasis en in overleg met de afdeling Veiligheid, 
Milieu en Kwaliteit. In 2010 werd de milieuhelpdesk 
meer dan 250 keer ingeschakeld. In 2010 zette de 
Milieuhelpdesk acties uit met betrekking tot:

 Borgen van compliance met de nieuwe Wet milieube- -
heer voorschriften en overige relevante wet- en 
regelgeving;
 Het inrichten van een adequate werkwijze / procedure  -
voor het beheren van vergunningen, meldingen, 
voorschriften en bijbehorende documenten voor de 
assets van het netwerkbedrijf, inclusief de kantoorloca-
ties en operationele steunpunten; 
 (Het toezicht op) een adequaat beheer van de bij de  -
bedrijfsmiddelen behorende vergunningen, meldingen 
en voorschriften op het gebied van ruimtelijke ordening 
en milieu. 

Energie en klimaat: toelichting bij onze CO2 footprint
Klimaatverandering is een mondiaal probleem. Vanwege 
het optreden van netverliezen in onze infrastructuur is 
onze CO2-footprint relatief hoog. Wij willen onze verant-
woordelijkheid nemen voor het terugdringen van de 
CO2-uitstoot en hebben ons als doel gesteld om in 2015 
klimaatneutraal te zijn. Daarom monitoren wij maande-
lijks onze CO2-uitstoot en zetten wij acties uit.

CO2-strategie
Alliander stuurt in eerste instantie op de besparings-
maatregelen. We zijn gestart met het ontwikkelen van 
een duurzame energie-investeringsroute. Deze wordt 
vanaf 2011 geïmplementeerd. 
Daarnaast hebben we beleidsmatig extra investerings-
ruimte gecreëerd om CO2-uitstoot te verminderen. De 
investeringsruimte is gebaseerd op de verwachte CO2-
kosten uit het Europese Emission Trading System 
(EU-ETS) en zal een additieve investeringsruimte van  
€ 15,- per ton CO2 opleveren. 

Prestatie
In 2010 hebben we, ondanks alle acties en maatregelen, 
de gestelde CO2 doelstelling niet gehaald. 
Dit heeft voornamelijk te maken met hogere technische 
en administratieve netverliezen:

Een hoger energieverbruik van onze klanten, mede als  -
gevolg van lagere temperaturen. Dit leidt tot hogere 
’technische’ netverliezen;
Een snellere contractbeëindiging door energieleveran- -
ciers, waardoor de energielevering wordt afgewenteld 
op de netbeheerder;
Het vaker ‘warm opleveren’ van nieuwbouwwoningen,  -
zonder contractuele verbintenis;
Langere aanlooptijd van besparende maatregelen  -
binnen Alliander.

Alliander is een maatschappelijk betrokken netwerkbedrijf

actieve dialoog met 
stakeholders 

structureel voeren van dialoog dialoogdag, leveranciersdagen, stakeholderdialoog over diverse thema's

Ondersteunen van mensen 
met een maatschappelijke  
achterstand

Plaatsing 70 medewerkers met 
achterstand 

step2Work: 71 plaatsen gerealiseerd, introductieprogramma Mariëndaal 
opgestart

steunen van maatschappelijke 
initiatieven

sponsorbeleid toont 
maatschappelijke 
betrokkenheid

sponsorrelaties met introdans, vakcollege, valid People

Ondersteunen van 
betrokkenheid medewerkers 
bij maatschappij 

deelname alliander 
Foundation

974 medewerkers hebben meegedaan aan vrijwilligersactiviteiten van alliander 
Foundation

Projecten op maatschappeljke 
thema's

Thema's: duurzaamheid, 
ketenverantwoordelijkheid, 
agressie, klimaat, 
arbeidsparticipatie, 
leefbaarheid, privacy, 
vergrijzing

Masterclasses met externe sprekers
Maatschappelijke dialogen met betrekking tot mensen met beperking, 
Ketenverantwoordelijkheid

voldoen aan richtlijnen 
maatschappelijke 
verslaglegging

geïntegreerd financieel en 
maatschappelijk verslag op 
basis van erkende richtlijnen

gri g3 B-plus niveau per 2010 1

Plaats 42 nederlandse Transparantiebenchmark 2010 

1 Zie begrippenlijst
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Minder netverlies: een uitdaging voor Alliander
Bij het transport van elektriciteit gaat altijd energie 
verloren. Dat komt door de ‘natuurlijke’ weerstand van 
kabels, transformatoren en andere componenten van onze 
netten. In 2010 ging hierdoor ongeveer 3,4% van de totaal 
getransporteerde elektriciteit verloren. Daarnaast hebben 
we te maken met administratieve netverliezen. Deze 
ontstaan door tal van oorzaken. De belangrijkste daarvan 
zijn fraude en leegstand. In 2010 betrof dit naar schatting 
0,95% van de totaal getransporteerde elektriciteit. Ook 
deze verliezen worden als netverlies verantwoord. 

In 2011 wordt een project gestart om administratieve 
netverliezen als gevolg van leegstand te voorkomen. De 
oorzaken van administratief netverlies en de bijdrage aan 
het totaal zijn in kaart gebracht. Netverliezen treden ook 
op bij het vrijkomen van aardgas, hetgeen bijdraagt aan 
het broeikaseffect. We zetten ons in om gaslekken niet 
alleen te vinden en te repareren, maar ook om ze te 
voorkomen. 

Energiegebruik vastgoed
Het elektrisch energieverbruik in Alliander gebouwen 
bedroeg het afgelopen jaar 15.574.670 kWh, tegen een 
totaal verbruik van 16.300.980 kWh over het jaar 2009. 
Dat betekent een afname van 5% bij een stabiel aantal 
werkplekken. De daling is vooral toe te schrijven aan 
investeringen in de gebouwgebonden installaties en de 
meet- en regeltechniek. Daarnaast zijn de installaties met 
warmtekrachtkoppelingen in Zutphen en Leeuwarden 
sinds eind 2009, na revisie, opnieuw in gebruik genomen. 
Dit resulteert in een daling van opname van elektriciteit 
uit het netwerk. De pilot met de toepassing van Plugwise 
heeft in Harderwijk geleid tot een daling van het elek-
trisch verbruik op die vestiging.

Het gasverbruik in onze kantoorlocaties bedroeg 
1.660.369 m3. Daarmee is het verbruik in 2010 circa 9% 
hoger dan in 2009. De verklaring hiervoor is dat het jaar 
2010, met veel koude dagen en (winterse) neerslag, 
kouder was dan 2009. De investering in nieuwe verwar-
mingsketels in Arnhem Bellevue heeft geleid tot een 
daling van het gasverbruik.

Uiteraard gaan wij verder met het monitoren van de 
instellingen van onze installaties en het zoeken naar 
verbeteringen van de prestaties daarvan. Voor gebouw 
Bellevue wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in een systeem 
waarmee warmte en koude wordt teruggewonnen en 
wordt ingevoerd in de luchtbehandelingsinstallatie.
De pilot met Plugwise in Harderwijk heeft ons inzichten 
opgeleverd die wij in 2011 verder willen uitwerken. Door 
de combinatie van schakelingen via Plugwise en het 
clusteren van apparatuur moet eenzelfde besparing 
mogelijk zijn. De vrijkomende componenten worden in 
andere panden ingezet waarmee wij additionele besparin-
gen willen bereiken.

SF6 in onze bedrijfsmiddelen
SF6 is een sterk broeikasgas. Het is een goede elektrische 
isolator en wordt daarom veel gebruikt in schakelinstal-
laties in het elektriciteitsnet. Omdat SF6 wordt gebruikt 
in vrijwel geheel gesloten systemen treedt er bij normale 
bedrijfsvoering bijna geen SF6-emissie op. Grotere 
emissies van SF6 kunnen wel optreden bij storingen en bij 
onderhoud aan de schakelinstallaties. Door ‘good house-
keeping’ bij het oplossen van storingen en het uitvoeren 
van onderhoud aan SF6-bevattende installaties kan 
Alliander voorkomen dat er onnodig SF6-gas in het milieu 
terechtkomt. In de meeste gevallen kan het SF6-gas 
worden opgevangen en hergebruikt. Alliander zal 
bovendien: 

Geen SF - 6 toepassen als er goede SF6-vrije alternatieven 
zijn; 
Een registratiesysteem (boekhouding) voor het aanwe- -
zige SF6 bijhouden;
Eventuele SF - 6-gaslekken zo snel mogelijk detecteren en 
verhelpen.

Alliander voldoet aan de EU-richtlijn ‘Regulation 
F-gasses’.

Afvalstoffen
Alliander laat alle rest- en afvalstoffen op veilige, milieu-
verantwoorde wijze en conform wet- en regelgeving 
afvoeren en verwijderen. We proberen het ontstaan van 
rest- en afvalstoffen zoveel mogelijk te voorkomen. Wij 
bevorderen nuttige toepassingen en hergebruik. Zo 
kunnen we de milieueffecten van afval minimaliseren. 
Het Rest- en Afvalstoffen Centrum (RAC) van Alliander 
verzorgt op professionele wijze inzameling en registratie 
van de gescheiden rest- en afvalstromen. Ook zorgen zij 
voor de afgifte aan de verschillende inzamelbedrijven of 
vergunninghouders. Het RAC streeft - mede in overleg met 
de leveranciers van onze grondstoffen en materialen - naar 
een zo hoog mogelijk percentage hergebruik en nuttige 
toepassing. 

Samen met verwerker SITA voert het RAC Service-scans 
uit. Deze worden besproken met de bedrijfsonderdelen. 
De Service-scans in 2009 hebben geleid tot vele verbeter-
voorstellen die ook zijn geïmplementeerd. Hierdoor is het 
recyclingpercentage van afvalstoffen sindsdien verder 
gestegen. 
In het eerste kwartaal van 2010 hebben SecondScans 
plaatsgevonden. Daarnaast heeft Sita het mogelijke 
recyclingpercentage getoetst aan de werkelijk behaalde 
resultaten. Onze doelstelling is een recyclingpercentage 
van 80%. Vooral in de afvalscheiding van onze kantoren 
is nog een aanzienlijke winst te behalen. Eind 2010 is 
vastgesteld dat het percentage recyclebaar bedrijfsafval 
van Alliander totaal uitkomt op 77% ten opzichte van 
71% over 2009. 
Asbesthoudend materiaal dat jaarlijks vrijkomt uit 
diverse saneringsprojecten weegt niet mee in de genoem-
de percentages. Asbesthoudend afval is een afvalstof die 
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gestort wordt. Het aanbod van asbest is gestegen. Dit 
komt vooral doordat we saneringsprojecten en onderhoud 
eerder dan oorspronkelijk voorzien in uitvoering hebben 
genomen.

Ook andere afvalstromen, zoals gietijzer, zijn omvangrij-
ker dan in het verleden. Er is kritisch gekeken naar 
ketens van metaalafval. Alle metaalstromen worden, 
waar mogelijk, in Nederland als grondstof aangeboden. 
Naast Nederland worden er alleen naar Zweden en 
Duitsland metaalfracties uitgevoerd. Bij de inzameling 
van metalen is de hoge prijs van vooral koper en alumini-
um een zorgpunt. Door de hoge prijs is er sprake van 
regelmatige diefstal van waardevolle reststoffen. Naast 
het financiële verlies is de kans op oneigenlijke verwer-
king aanzienlijk. Van alle diefstal en verdwijning wordt 
aangifte gedaan.

Voor koper- en zilverhoudende zekeringen (smeltpatro-
nen) draagt Alliander samen met Enexis en de producen-
ten/leveranciers zorg voor de inzameling en recycling 
hiervan. Hiertoe is de door de deelnemende partijen de 
vereniging IFRB (International Fuse Recycling Benelux) 
opgericht.

Afvoeren Polychloorbifenyl (PCB)
Op verzoek van de Inspectie VROM en Netbeheer 
Nederland heeft Liander samen met de andere netbeheer-

ders in de afgelopen jaren meegewerkt aan een landelijk 
onderzoek naar de juiste afvoer van PCB-houdende 
netcomponenten (zoals oliehoudende transformatoren en 
schakelaars) en PCB-houdende olie. In de afgelopen 15 
jaar hebben de netbeheerders onder toezicht van VROM 
een ingrijpende PCB-verwijderingsoperatie uitgevoerd.  
In de komende periode zullen ook de laatste PCB-
houdende apparaten aan het einde van hun levensduur uit 
het elektriciteitsnet verwijderd moeten worden. De 
gezamenlijke netbeheerders willen zekerstellen dat bij 
afvoer van mogelijk PCB-houdende apparatuur geen PCB’s 
in het milieu terecht kunnen komen.
Voor alle transformatorolie en voor olie uit schakelaars 
geldt dat deze, bij buitengebruikstelling van het betreffen-
de apparaat, standaard op eventuele aanwezigheid van 
PCB’s gecontroleerd wordt. Wanneer toch nog een trans-
formator of schakelaar wordt aangetroffen met een 
PCB-gehalte groter dan 50mg/kg, wordt het gehele 
apparaat inclusief olie en PCB-analyserapport ter verwer-
king aangeboden aan een verwerkingsbedrijf dat speciaal 
voor deze werkzaamheden is gecertificeerd. Alliander 
voldoet daarmee aan Europese verordening EG/850/ 2004.

Afvalstromen

in ton afval
Categorie 2010 2009

Kantoorafval Papier & karton 586 324

Klein gevaarlijk 9 7

divers kantoorafval 745 1.047

subtotaal 1.340 1.378

Bedrijfsafval Papier & karton 282 296

Metalen 4.541 4.027

Hout 233 174

Kunststoffen 239 227

grond 462 433

divers bedrijfsafval 4.287 4.415

subtotaal 10.044 9.572

gevaarlijk afval divers gevaarlijk afval 620 539

Totaal 12.004 11.489
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Bodem 
werken in verontreinigde grond 
Het overgrote deel van onze bedrijfsmiddelen bevindt zich 
in de bodem. Dagelijks graven wij sleuven in de grond of 
geven we daartoe opdracht. In het voorzieningsgebied van 
Liander gaat jaarlijks ongeveer 25.000 keer de schop in de 
grond voor grote en kleinere werkzaamheden aan het net. 
De milieukwaliteit van de bodem speelt daarbij in 
toenemende mate een belangrijke rol. Bij de planning en 
uitvoering van grondwerkzaamheden houdt Alliander 
steeds rekening met de mogelijkheid van bodemveront-
reiniging. Hiertoe is beleid geformuleerd en zijn bescher-
mende middelen beschikbaar. De veiligheid van de 
werkzaamheden en de gezondheid van medewerkers 
staan voorop.
In Nederland is de bodem op ongeveer 425.000 plaatsen, 
mogelijk ernstig, verontreinigd. Daarvan moeten nog 
circa 250.000 locaties nader worden onderzocht. 
Daarnaast is in de stedelijke gebieden en op bedrijventer-
reinen vaak sprake van een lichte tot matige verontreini-
ging over de gehele oppervlakte. In de praktijk blijkt dat 
er voor netbeheerders, aannemers en (kleinere) gemeen-
ten nog veel onduidelijkheid is over de juiste aanpak en de 
geldende wet- en regelgeving. In het overleg tussen het 
Platform Netbeheerders (energie-, water- en telecomsec-
tor) en het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen 
(GPKL) is het onderwerp ‘kabel- en leidingwerkzaamhe-
den en bodemverontreiniging’ uitvoerig aan de orde 
geweest. Er is afgesproken om te streven naar een 
eenduidige praktijkuitvoering en uniforme afspraken 
tussen netbeheerders, grondroerders en de overheid. Een 
werkgroep zal hierover naar verwachting in 2011 advies 
uitbrengen.

Onderzoek naar nieuwe technieken
Alliander onderzoekt nieuwe technieken en methoden om 
milieuverontreiniging te verminderen. Aan de hand van 
veldonderzoek wordt nagegaan of olieverontreinigingen 
bij netcomponenten (zoals kabels en transformatoren) 
met behulp van een biologische (in-situ) 
reinigingstechniek gereinigd kunnen worden. De veront-
reiniging wordt dan omgezet of afgebroken door 
bacteriën.
Verontreiniging door oliedrukkabels wordt bij voorkeur 
direct ontgraven en afgevoerd. Dit is niet altijd mogelijk. 
Dit komt bijvoorbeeld door de aanwezigheid van veel 
kabels of leidingen die beschadigd kunnen worden of in 
het geval de verontreiniging optreedt in een dijklichaam, 
onder een gebouw, drukke weg of bij waardevolle beplan-
ting. Niet alle verontreinigingen zijn dus even goed 
bereikbaar. In samenwerking met Wageningen 
Universiteit is Alliander op zoek naar alternatieve 
saneringstechnieken. Er is onderzoek gedaan naar het 
biologisch afbreken en chemische oxideren van kabelolie. 
Zo kunnen wij bepalen of er mogelijkheden zijn om de 
verontreinigingen ‘in situ’ te saneren. Gelet op de positie-

ve resultaten van het laboratoriumonderzoek is een 
eerste pilot-sanering uitgevoerd. 

Verwijderen buiten gebruik gestelde kabels en 
leidingen
Conform de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse 
netten (WION) legt Liander de ligging van kabels en 
leidingen nauwkeurig vast. Ook registreren wij wanneer 
ze buiten gebruik worden gesteld en in de grond achter-
blijven. Omdat achtergelaten kabels en leidingen op 
termijn zouden kunnen leiden tot milieuschade streeft 
Liander ernaar om ze te verwijderen in combinatie met 
geplande werkzaamheden. Verlaten kabels en leidingen 
worden met zo min mogelijk overlast voor de directe 
omgeving opgegraven. De uitgenomen kabel of leiding 
wordt vervolgens op milieuverantwoorde wijze verwij-
derd. Ook de uitgenomen kabels en leidingen worden 
geregistreerd in het geografisch informatiesysteem.

Saneren voormalige gasfabrieksterreinen
De uitvoering van de programma’s voor bodemsanering 
op de locaties van de voormalige gemeentelijke gasfabrie-
ken is in volle gang. Alliander is als rechtsopvolger van 
een groot aantal gemeentelijke gasbedrijven betrokken 
bij de sanering van in totaal 28 terreinen in Gelderland, 
Noord-Holland en Zuid-Holland. Deze terreinen zijn in 
het verleden ernstig verontreinigd geraakt door de 
productie van stadsgas. Veel van de vroegere gasfa-
briekslocaties zijn nu nog (deels) in gebruik bij Alliander 
als kantoorlocatie of bij netbeheerder Liander voor een 
gasontvangststation voor de koppeling met het landelijke 
gastransportnet.

Stadsgas werd vroeger door het gasbedrijf gemaakt uit 
steenkool. Het geproduceerde gas werd vervolgens in een 
aantal stappen gezuiverd en opgeslagen in grote gashou-
ders. Bij het proces kwamen veel bijproducten en reststof-
fen vrij, zoals teer, ammoniak, sintels, naftaleen en 
cyanideverbindingen. Hierdoor zijn de bodem en het 
grondwater op de gasfabrieksterreinen ernstig vervuild 
geraakt. Met de provinciale programma’s voor bodemsa-
nering van gasfabrieksterreinen is bewust gekozen voor 
een oplossingsgerichte aanpak. 
Op basis van financiële bijdragen van Alliander, het Rijk, 
provincies en gemeenten zijn concrete afspraken ge-
maakt. Door de bodemsaneringen wordt deze milieuerfe-
nis opgeruimd en worden de terreinen weer in hun 
oorspronkelijke waarde hersteld. 
Een groot aantal bodemsaneringen is inmiddels afge-
rond. In Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland 
worden in de periode tot 2015 alle vervuilde gasfa-
briekslocaties aangepakt. De inschatting van de totale 
saneringskosten bedraagt € 41,1 miljoen. Tot en met 
2010 is een bedrag van 27,1 miljoen aan deze program-
ma’s besteed. De voorziening milieu saneringskosten 
bedraagt per ultimo 2010 € 14 miljoen.
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Biodiversiteit
Door de Europese Unie is het initiatief genomen om 
natuur in Europa te behouden. Hiervoor is een samen-
hangend netwerk van beschermde natuurgebieden 
‘Natura 2000’ opgezet. In Nederland zijn er 162 gebieden 
die onder Natura 2000 vallen. Binnen het voorzieningsge-
bied van Alliander krijgen ongeveer 60 gebieden een 
aanwijzing. Het aanwijzen van Natura 2000 gebieden 
door de overheid heeft gevolgen voor de activiteiten en 
bedrijfsmiddelen van Alliander. In 2010 heeft Alliander 
de effecten in kaart gebracht. In 2011 zullen wij een 
interne gedragscode formuleren voor het werken in 
natuurgebieden.

Elektromagnetische velden 
Overal waar elektriciteit wordt opgewekt, getransporteerd 
of verbruikt treden elektromagnetische velden op. 
Netbeheerder Liander is beheerder van hoogspanningslij-
nen met een spanning tot en met 50 kV. Of magnetische 
velden rond hoogspanningslijnen de gezondheid kunnen 
schaden, is wetenschappelijk onzeker. Liander hanteert 
voor blootstelling aan elektromagnetische velden de 

grenswaarden zoals die worden geadviseerd door de 
International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP). Deze waarden worden onderschre-
ven door de World Health Organization (WHO) en de 
Nederlandse Gezondheidsraad. Uit een analyse van 
wetenschappelijke onderzoeken is een gering statistisch 
verband gebleken tussen leukemie bij kinderen en 
blootstelling aan magnetische velden rond hoogspan-
ningslijnen. De overheid heeft daarom als voorzorgs-
maatregel gesteld dat nieuwe stedenbouwkundige 
plannen en nieuwe aanleg van hoogspanningslijnen zo 
weinig mogelijk nieuwe situaties mogen scheppen 
waarin kinderen (langdurig) worden blootgesteld aan 
elektromagnetische velden van meer dan 0,4 microtesla. 
Dit staat in de nota ‘Nuchter omgaan met risico’s’. 
Liander zorgt dat alle installaties voldoen aan de nationa-
le en internationale richtlijnen voor magnetische velden. 
Dat betekent dat voor bestaande situaties wordt voldaan 
aan de grenswaarde van 100 microtesla en dat voor 
nieuwe situaties bij bovengrondse hoogspanningslijnen 
de richtlijn van 0,4 microtesla in acht wordt genomen.
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Opdracht en verantwoordelijkheden  
Wij hebben het in dit jaarverslag opgenomen beleid, 
de bedrijfsvoering, de gebeurtenissen en de prestaties 
ten aanzien van maatschappelijk verantwoord onder-
nemen in het verslagjaar 2010, zoals opgenomen in het 
onderdeel ‘Alliander’, het onderdeel ‘In verbinding’ en 
de ‘Verantwoording maatschappelijke prestaties’ uit 
het onderdeel ‘Feiten en cijfers’, alsmede  de GRI-index 
zoals opgenomen in het onderdeel ‘Overig’ (hierna:  ‘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 2010. 
 
Een beoordeling is gericht op het verkrijgen 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 beoordelingswerkzaamheden 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, ver-
wachtingen 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 verstrekken 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 in de ‘Verantwoording maatschappelijke presta-
ties’ uit het onderdeel ‘Feiten en cijfers’ van het 
Maatschappelijk Jaarverslag. Wij achten de verslagge-
vingscriteria relevant en toereikend voor ons onderzoek. 
 
Reikwijdte en werkzaamheden 
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming 
met Nederlands recht, waaronder Standaard 3410N 
‘Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke verslagen’.  
Onze uitgevoerde werkzaamheden hebben in hoofdzaak 
bestaan uit:

Het uitvoeren van een omgevingsanalyse en het verkrij- -
gen van inzicht in de branche, relevante maatschappelij-
ke 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 dialoog met belanghebbenden 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  verwerking 
van de overige informatie, waaronder de aggregatie 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 de algemene presentatie van het  -
Maatschappelijk Jaarverslag, conform de verslaggeving-
criteria van Alliander N.V.;
Het beoordelen van de consistentie tussen maatschappe- -
lijke prestaties in het Jaarverslag Alliander 2010 en het 
Maatschappelijk Jaarverslag zoals gedefinieerd in de 
eerste paragraaf van dit assurancerapport;
Het beoordelen van het toepassingsniveau volgens de G3  -
Richtlijnen van GRI.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-
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 opzichten, betrouwbare en 
toereikende weergave bevat van het beleid van Alliander 
N.V. ten aanzien van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen,  van de bedrijfsvoering, de gebeurtenissen en 
de prestaties op dat gebied in het verslagjaar, in overeen-
stemming met de verslaggevingscriteria van Alliander N.V.  

Rotterdam, 24 maart 2011 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 
 
Origineel getekend door: 
J.A.M. Stael RA

assurance-rapport
Aan: de Raad van Bestuur van Alliander N.V.
 
Rapport betreffende het Maatschappelijk jaarverslag
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index gRi g3, inclusief sector supplement electric utilities, uitgave april 2009

Kernindicatoren zijn met grijze balk gemarkeerd. Sectorindicatoren zijn gemarkeerd door EU nummer sectorsupplement

gRi Element Pag. Toelichting/ verwijzing

Profiel   

Strategie en analyse   

1.1 verklaring directie/ raad van Bestuur 5 voorwoord

1.2 Belangrijke gevolgen, risico's en mogelijkheden met betrekking 

tot duurzame ontwikkeling voor belanghebbenden en 

organisatie

158 Tabel materialiteit en stakeholders

Organisatieprofiel  

2.1 naam van de organisatie 7 Profiel

2.2 voornaamste merken, producten en/of diensten 7 Profiel

2.3 Operationele structuur en omschrijving divisies, onderdelen, 

dochterondernemingen en samenwerking

7 Profiel, het organogram vindt u op onze internetsite 

(www.alliander.com/nl/over-alliander/het-bedrijf)

2.4 locatie hoofdkantoor 181 Colofon

2.5 landen van vestiging en activiteiten 7 Profiel

2.6 eigendomsstructuur en rechtsvorm 8 Profiel

2.7 afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren, klanten) 8 Profiel, Klanten

2.8 Omvang van de organisatie 4, 8 Kerncijfers

2.9 significante veranderingen tijdens verslagperiode t.a.v. omvang, 

structuur of eigendom onderneming

8 Overname endinet en stam 

2.10 Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode zijn toegekend 35 in verslag periode is één onderscheiding toegekend. Het betreft 

een positie in het beste werkgeversonderzoek in weekblad 

intermediair

eU 1 Opgesteld productievermogen - alliander heeft geen productievermogen voor energie-opwek

eU 2 netto energie productie naar primaire bron en regulatorisch 

regiem

- alliander heeft geen productievermogen voor energie-opwek

eU 3 Klantaansluitingen 8 gerapporteerd worden de aantallen netaansluitingen  

eU 4 Transport en distributielijnen 8 gerapporteerd als zogenaamde 3-fasen (circuit-) lengte 

eU 5 allocatie CO2 emissierechten - europees Handelssysteem, eTs, is niet van toepassing voor 

alliander

Verslagprofiel   

3.1 verslagperiode - dit verslag betreft de periode 1 januari 2010  tot en met 31 

december 2010

3.2 Meest recente periode voorgaand verslag - alliander Financieel en Maatschappelijk Jaarverslag 2009

3.3 verslaggevingscyclus - Jaarlijks per kalenderjaar

3.4 Contactpunt voor vragen 181 Colofon

Reikwijdte en afbakening   

3.5 Proces inhoudbepaling 3, 

158

3.6 afbakening en reikwijdte 3 Toegelicht worden de veranderingen ten opzichte van 2009. 

3.7 Beperkingen bij afbakening verslag 3 gedeeltelijke opname en consolidatie gegevens van endinet  

en stam

3.8 Organisatorische veranderingen t.o.v. vorig verslagjaar met 

effect op vergelijkbaarheid van gegevens

- effecten worden per grafiek en tabel in voetnoot verklaard

gri-index
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3.9 Technieken, grondslagen, aannames bij totstandkoming 

gegevens

- in een aantal gevallen is gebruik gemaakt van gestaafde 

aannames. deze zijn toegelicht in de tekst of als voetnoot bij 

tabellen en grafieken

3.10 Herformuleringen van eerder verstrekte informatie - Herformuleringen worden toegelicht in de tekst of als voetnoot 

bij tabel of grafiek

3.11 veranderingen die vergelijkbaarheid met vorige verslagen 

kunnen beperken

- veranderingen worden toegelicht in tekst of als voetnoot bij 

tabel/ grafiek

gRi inhoudsopgave   

3.12 gri inhoudsopgave 169 gri g3 richtlijnen zijn toegepast, alsmede sectorsupplement 

electric Utilities, uitgave gri april 2009

Assurance   

3.13 Onafhankelijke verificatie 167 Bijlage assurance-rapport

Bestuursstructuur   

4.1 Bestuursstructuur 73

4.2 leidinggevende rol van de voorzitter van de raad van bestuur 13, 

73

4.3 aantal onafhankelijke en/ of niet-leidinggevende leden van het 

hoogste bestuurslichaam

78

4.4 adviesmogelijkheden en medezeggenschap van 

aandeelhouders en medewerkers naar hoogste bestuursorgaan

81 de relatie met de Ondernemingsraad is toegelicht

4.5 Beloning directieleden in relatie tot financiële en niet financiële 

prestaties

85 Prestaties op gebied van MvO zijn onderdeel van 

beloningsafspraken. deze worden in het remuneratierapport 

verantwoord

4.6 Processen waarmee het hoogste bestuurslichaam waarborgt 

dat strijdige belangen worden vermeden

78

4.7 Proces voor bepalen van kwalificaties en expertise van de 

rvB voor het sturen van de organisatie inzake duurzame 

ontwikkeling

80 duurzame ontwikkeling is onderdeel van de opdracht van de 

raad van Bestuur van alliander. de raad van Commissarissen 

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

11, 

65, 

71

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 duurzaamheidprestaties door raad van Bestuur / 

raad van Commissarissen

80, 

85

duurzaamheidindicatoren zijn onderdeel van de interne 

maand- en kwartaal rapportage. Tevens worden resultaten uit 

interne audits en benchmarkgegevens aan de raad van Bestuur 

gerapporteerd

4.10 evalueren eigen prestaties van het hoogste bestuurslichaam 

inzake duurzaamheidprestaties

81 de prestaties zijn onderdeel van de jaarlijkse prestatieafspraken 

met de raad van Bestuur en het management en het 

beloningsbeleid

Verplichtingen en externe initiatieven   

4.11 Toepassing voorzorgprincipe 65 intern risicomanagement is onderdeel van Corporate 

governance en wordt ook operationeel vormgegeven

4.12 vrijwillige overeenkomsten/ convenanten 20, 

35, 

37

ggd convenant, veiligheidsregio's, sectorarrangement 

werkgelegenheid, opleidingsinstituten

4.13 Belangrijkste lidmaatschappen van brancheverenigingen en 

belangenorganisaties

- netbeheernederland, global gasnetwork initiative, global 

intelligent Utility network Coalition, gri, nen, MvO nederland

Overleg met belanghebbenden   

4.14 Overzicht stakeholders en relatie met alliander 159

4.15 identificatie en selectieproces stakeholders 159 alliander hanteert de stakeholderfilosofie als uitgangspunt. 

stakeholders zijn vertegenwoordigd in overleg- of dialoog 

situaties of zijn betrokken bij incidenteel overleg

4.16 Benadering, aard en frequentie van stakeholder overleg 159

4.17 resultaten stakeholderdialoog en toepassing daarvan 160 
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Prestatie indicatoren en management benadering   

Economische prestatie indicatoren   

eC Managementbenadering en specifieke toelichtingen  56

eU 6 Capaciteitsplanning gericht op korte en lange termijn 

beschikbaarheid en betrouwbaarheid elektriciteit

27, 

28

Capaciteitsplanning wordt toegelicht in relatie tot beleid 

vervanging en uitbreidingsinvesteringen

eU 7 demand-side management programma's voor huishoudens, 

diensten en industrie 

28 dit is primair een taak voor energieleveranciers. alliander 

faciliteert onderzoek naar en beheert slimme energienetwerken

eU 8 Onderzoek en ontwikkeling 52

eU 9 voorzieningen voor ontmanteling nucleaire installaties - alliander bezit en beheert geen opwekcapaciteit of nucleaire 

installaties

eC 1 gegenereerde en gedistribueerde economische waarden 128, 

133, 

176 

informatie is opgenomen in Kerngegevens, Jaarrekening en 

vijfjarenoverzicht

eC 2 Financiële implicaties, risico's en mogelijkheden vanwege 

klimaatverandering

50 Uitgewerkt voor wat betreft kansen en mogelijkheden 

energietransitie

eC 3 dekkingsgraad van verplichtingen uitkeringenplan bij uitdienst 

(ontslag, -vroeg- pensioen)

105 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

eC 4 Ontvangen subsidies/ overheidssteun - voor 2010 is een definitief bedrag toegekend van € 1,4 miljoen

eC 5 verhouding standaard aanvangssalaris 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 

34 gerapporteerd worden de provincies waarin medewerkers 

woonachtig zijn. deze vallen grotendeels samen met het 

verzorgingsgebied van alliander. vrijwel alle medewerkers van 

alliander wonen en werken in nederland. Om deze reden geen 

specifiek beleid

eC 8 Bijdrage aan ontwikkeling en omvang van investeringen ten 

behoeve van gemeenschap

46, 

63 

gerapporteerd worden investeringen in netinfrastructuur, 

sponsoring

eC 9 significante indirecte economische invloed - niet gerapporteerd

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 44, 

163

alliander rapporteert lek- en netverliezen van het elektriciteits- 

en gasnetwerk

Milieu prestatie indicatoren   

en Management benadering en specifieke toelichtingen 162 gerapporteerd wordt over organisatie Milieu, PCB's, afval, 

bodem, compliance en biodiversiteit

en 1 Materiaalgebruik 164 gerapporteerd wordt over PCB in bedrijfsmiddelen 

en 2 gebruik van gerecycled materiaal en afval afkomstig van derden - indicator is niet van toepassing voor processen van alliander

en 3 direct energieverbruik 44 

en 4 indirect energieverbruik 44

en5 energiebesparing en efficiencyverbeteringen 26 gerapporteerd wordt over het vervangen van gietijzeren 

leidingen

en 6 initiatieven t.b.v. energie efficiënte of op duurzame energie 

gebaseerde producten en diensten

21 energie in Beeld voor gemeenten gericht op informatie over 

energiegebruiken

en 7 initiatieven ter verlaging van het indirecte energieverbruik en 

reeds gerealiseerde verlaging

163 alliander werkt aan programma voor vermindering 

energieverbruik in gebouwen en wagenpark

en 8 Totale wateronttrekking per bron - alliander betrekt geen (koel-) water

en 9 Waterbronnen waarvoor wateronttrekking significante gevolgen 

heeft

- alliander betrekt geen water voor koeldoeleinden

en 10 Percentage en totaal volume van gerecycled en hergebruikt 

water

- alliander gebruikt geen gerecycled water

en 11 landgebruik in/ nabij beschermde gebieden met hoge 

biodiversiteit

- niet gerapporteerd
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en 12 gevolgen van bedrijfsvoering op gebieden met hoge 

biodiversiteit

 166

en 13 Beschermde of herstelde habitats 165 gerapporteerd wordt bodemsanering voormalige 

gasfabrieksterreinen

eU13 Biodiversiteit van compensatie gebieden - niet gerapporteerd

en 14 strategieën, maatregelen of plannen voor beheersen van de 

gevolgen voor biodiversiteit

166

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 44 alliander publiceert voetafdruk CO2. alliander heeft geen 

energie opwekfaciliteiten

en 17 andere relevante indirecte broeikasgas emissies 44 Onderdeel CO2 voetafdruk

en 18 initiatieven ter verlaging van emissie van broeikasgassen en 

gerealiseerde verlagingen

51 gerapporteerd worden innovatieve projecten en maatregelen in 

relatie tot 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 164 

en 23 significante lozingen 45 gerapporteerd worden de geregistreerde milieu-incidenten en 

beleid 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 significante boetes en totaal aantal sancties wegens niet 

naleving milieu wet en regelgeving

45 

en 29 significante milieu-effecten t.g.v. transport 44 CO2 voetafdruk

en 30 Totale uitgaven en investeringen milieu bescherming 165 gerapporteerd is bijdrage bodemsanering vm 

gasfabrieksterreinen

Sociale prestatie indicatoren   

Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk

la Management benadering en specifieke toelichtingen 32

eU 14 Kennis- en competentiemanagement 33 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

- 5 jaar: 25% alliander medewerkers nederland 

10 jaar: 41% alliander medewerkers nederland 

eU 16 Beleid en voorwaarden inzake gezondheid en veiligheid van 

medewerkers en (onder-) aannemers

- niet gerapporteerd

la 1 Profiel personeelsbestand 34 

la 2 Werkgelegenheid en personeelsverloop 35 Werkgelegenheid is per fte, provincie en personeelsverloop.

leeftijdsgroep en percentages niet gerapporteerd

eU 17 Totaal arbeidsvolume bij (onder-)aannemers - niet gerapporteerd

eU 18 Medewerkers van (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 35 

la 5 Minimale opzegtermijnen bij reorganisatie 105 voor alliander is een sociaal plan vastgesteld en voor tijdelijke 

contracten geldt de wettelijke standaard

la 6 vertegenwoordiging personeelsbestand in formele gezamenlijke 

arbocommissies van werkgever en werknemers die bijdragen 

aan controle op en advies over arboprogramma's

38, 

75

de Ondernemingsraad heeft als 

werknemersvertegenwoordiging 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



173Overig172 Jaarverslag 2010 173Overig172 Jaarverslag 2010

la 7 Ziekteverzuim, ongevallen, beroepsziekten en werkgerelateerde 

sterfgevallen

36, 

37 

la 8 Opleiding-, training-, advies-, preventie- en 

risicobeheersingprogramma’s t.b.v. personeel, hun families of 

omwonenden

33 Toegelicht worden alliander College, Technische opleidingen en 

veiligheidsvoorschriften elektriciteit en gas

la 9 afspraken over arbeidsomstandigheden vastgelegd in formele 

overeenkomsten met vakbonden

35 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

 - Uren niet gerapporteerd: gerapporteerd is 3,1% loonsom 

besteedt aan opleidingen

la 11 Programma's competentiemanagement en levenslang leren 33

la 12 Medewerkers informatie over prestatie en loopbaanontwikkeling 32, 

33

Medewerkers kunnen jaarlijks door deelname in 

medewerkeronderzoek beoordeling geven. Jaarlijks bespreken 

leidinggevende en medewerker individuele prestaties en 

ontwikkeling

la 13 diversiteit 36 gerapporteerd worden de dimensies leeftijd en geslacht. 

Toelichting op kwetsbare groepen op arbeidsmarkt step2work 

programma

la 14 verhouding basissalaris mannen en vrouwen - Weergegeven naar gemiddelde verhouding: 0,87

Mensenrechten

Hr Management benadering en specifieke toelichtingen 45 Toegelicht wordt Mvi beleid

Hr 1 investeringsovereenkomsten waarin clausules over 

mensenrechten zijn opgenomen of waarvan naleving van de 

mensenrechten is getoetst

- niet gerapporteerd

Hr 2 Belangrijke leveranciers en aannemers die getoetst zijn op 

naleving van de mensenrechten en op getroffen maatregelen

45 

Hr 3 Borging universele mensenrechten in bedrijfsvoering 69 vastgelegd in alliander gedragscode

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 t.b.v. 

ondersteuning deze rechten

- niet gerapporteerd.

Hr 6 activiteiten met risico van kinderarbeid alsmede maatregelen 

gericht op uitbanning daarvan

45 alliander sluit kinderarbeid uit bij haar eigen activiteiten middels 

leveranciers gedragscode

Hr 7 activiteiten met risico van gevallen gedwongen arbeid,  

alsmede maatregelen gericht op uitbanning daarvan

- niet materieel

Hr 8 Training beveiligingspersoneel op relevante aspecten 

mensenrechten

- niet gerapporteerd: er is geen registratie beschikbaar

Hr 9 rechten inheemse bevolking, naleving en maatregelen - indicator is niet materieel: alliander is actief in nederland en op 

enkele locaties in duitsland

Maatschappij

sO Managementbenadering en specifieke toelichtingen 42

eU 19 Participatieve besluitvorming en deelname van stakeholders en 

uitkomsten

81

eU 20 regelingen voor onvrijwillige verhuizing, bedrijfsverplaatsing, 

onteigening 

- niet gerapporteerd: er is geen registratie beschikbaar

eU 21 noodplannen en herstel van schade 20, 

165

gerapporteerd wordt over beleid met betrekking tot externe 

veiligheid en sanering van voormalige gasfabrieksterreinen

sO 1 Managementprogramma’s i.v.m. beperken nadelige effecten op 

gemeenschappen

27 gerapporteerd wordt over alliander crisisplan, externe veiligheid 

eU 22 aantal mensen betrokken bij onteigening/ gedwongen 

verhuizing

- incidenteel dienen kabel of leidingtracé’s over het terrein van 

derden aangelegd. Onteigening of gedwongen verhuizing is niet 

gerapporteerd in 2010

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
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sO 4 Maatregelen n.a.v. corruptie gevallen - gerapporteerd zijn 13 situaties waarbij sprake was van handelen 

in strijd met de alliander gedragscode. als gevolg van de 

schending van de gedragscode zijn maatregelen genomen. dit 

betreft: ontslag op staande voet, beëindiging dienstverband in 

overleg beëindiging van inhuur berisping of overplaatsing

sO 5 standpunten t.a.v. publiekbeleid en deelname aan de 

ontwikkeling 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

27 gerapporteerde waarde is € 40.000 naar aanleiding van 2 cases 

niet melden graafwerkzaamheden

Productverantwoordelijkheid  

Pr         Management benadering en specifieke toelichtingen 17, 

26

eU 23 Maatregelen ter ondersteuning van toegang tot en bevordering 

van veilig energiegebruik  

20 gerapporteerd: energie veilig, de Bliksems

eU 24 Programma's gericht op verbeteren en handhaven van toegang 

tot elektriciteit voor kwetsbare groepen

20 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

166 Toegelicht wordt het beleid met betrekking tot 

elektromagnetische straling Hoofdstuk Maatschappelijke 

Prestaties

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

- niet gerapporteerd

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

17 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 66 aantal klachten niet gerapporteerd. Hoofdstuk risico gaat in op 

thema Privacy

Pr 9 Boetes wegens niet naleven van wet- en regelgeving m.b.t. de 

levering en het gebruik van producten en diensten

27 gerapporteerde waarde is een bindende aanwijzing van 

energiekamer

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 21 Totaal aantal afsluitingen is gerapporteerd. in het 

berichtenverkeer van leverancier naar de netwerkbeheerder 

wordt geen reden van afsluiting vermeld. Onder winterse 

condities wordt niet afgesloten 

eU 28 Frequentie stroomonderbreking 18 gerapporteerd is internationale stroomonderbrekingsfrequentie: 

liander 0,40

eU 29 stroomonderbrekingsduur 18 gerapporteerd is internationale stroomonderbrekingsduur index 

en jaarlijkse uitvalduur: liander 31,2 minuten/ jaar

eU 30 Beschikbaarheidsfactor energieopwekfaciliteiten - alliander bezit en beheert geen opwekcapaciteit
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de algemene vergadering van 

aandeelhouders heeft op grond van de 

artikelen 158 lid 10, 159 lid 3 en 161 lid 2 

van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 

bevoegdheden op het gebied van aanbe-

veling, benoeming en ontslag van leden 

van de raad van Commissarissen. 

Bevoegdheden van de Commissie van 
Aandeelhouders
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders mag deze 
bevoegdheden overdragen aan de Commissie van 
Aandeelhouders voor maximaal twee jaar en kan elke 
overdracht op elk moment ongedaan maken. Daarnaast 
heeft de Commissie van Aandeelhouders een aantal 
bevoegdheden op grond van de statuten en het reglement 
van de Raad van Bestuur. Het gaat om bevoegdheden met 
betrekking tot benoeming en ontslag van de leden van de 
Raad van Bestuur.

Samenstelling en benoeming Commissie
Op 10 mei 2010 is door de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders besloten tot continuering van de in 2008 
ingestelde Commissie van Aandeelhouders. Ook werd 
besloten dezelfde bevoegdheden voor de wettelijk toege-
stane maximum termijn van twee jaar, dat wil zeggen tot 
na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders in 2012, over te dragen aan de 
Commissie van Aandeelhouders.

De leden van de Commissie van Aandeelhouders per 
einde 2010 zijn: 

De heer S.H. Galema, namens B.V.  -
Houdstermaatschappij Falcon;
Mevrouw drs. C. Gehrels, namens de gemeente  -
Amsterdam;
De heer B. Heller, namens de provincie Noord-Holland; -
De heer ing. H.W.G.C. Keereweer, namens de provincie  -
Gelderland;
De heer mr. J.H.G. van de Langenberg, namens N.V.  -
Houdstermaatschappij GKNH en N.V. 
Houdstermaatschappij EZW; 

De heer drs. C.J.G. Luesink, namens alle oud-Gamog- -
gemeenten;
De heer R. Strijk, namens alle oud-EWR-gemeenten. -

werkzaamheden Commissie
De Commissie van Aandeelhouders heeft op 1 april 2010 
overleg gevoerd met de Selectie-, Benoemings- en 
Remuneratiecommissie van de Raad van 
Commissarissen ter voorbereiding op de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders op 10 mei 2010. Hierbij 
is gesproken over de mate van realisatie van de korte en 
lange termijn doelstellingen variabele beloning van het 
lid van de Raad van Bestuur over 2009. Voorts zijn de 
korte termijn doelstellingen voor 2010 en de lange 
termijn doelstellingen voor de periode 2010-2012 bespro-
ken. Daarnaast is het concept Remuneratierapport 2009 
aan de orde gesteld en is de agenda van de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders van 10 mei 2010 
doorgenomen. 

Arnhem, 24 maart 2011
Commissie van Aandeelhouders

activiteiten van de commissie van 
aandeelhouders in 2010
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Vijfjarenoverzicht

€ miljoen
2010 2009 4 2008 2007 2006

Resultaat

netto-omzet 1.432 1.446 1.497 2 5.650 5.598

Totaal bedrijfsopbrengsten 1.525 1.750 1.710 2 5.753 5.727

Totaal bedrijfskosten -1.195 -1.259 -1.320 2 -4.639 -4.878

Bedrijfsresultaat 330 491 390 2 1.114 849

resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 230 383 350 2 1.102 796

resultaat na belastingen toerekenbaar aan aandeelhouders 222 312 765 875 763

Balans

netto werkkapitaal -61 -25 335 -194 -201

Materiële vaste activa 5.402 4.638 6.969 6.072 5.936

Balanstotaal 7.400 6.756 14.501 11.601 10.875

eigen vermogen 2.906 2.245 6.268 5.657 5.167

Totaal rentedragend vreemd vermogen 2.184 2.225 1.221 1.312 1.371

Totaal financiering 5.090 4.470 7.491 6.970 6.540

investeringen in vaste activa 371 397 943 536 646

Kasstroom

Kasstroom uit operationele activiteiten 508 372 1.028 1.159 1.008

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -340 -153 -1.215 -401 -190

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -118 -763 -523 -409 -634

vrije kasstroom 168 152 202 736 488

Ratio's 

rOiC 6,9% 7,8% 10,2% 16,4% 11,9%

FFO/nettoschuldpositie  37,4% 25,4% 22,5% n.v.t. 1 1.111%

rentedekking 5,5 3,7 n.v.t. 3 45,0 15,1

eigen vermogen als % van het balanstotaal minus vooruitontvangen 
opbrengsten (solvabiliteit)

48,5% 41,6% 48,3% 56,0% 54,6%

Aandelen per 31 december

aantal uitstaande aandelen (duizend) 136.795 136.795 136.795 136.795 133.487

Totaal aantal aandelen, inclusief nog te emiteren (duizend) 136.795 136.795 136.795 136.795 136.795

Overig

Elektriciteit 

Contracten per 31 december (duizend stuks) 3.020 2.884 2.832 2.807 2.777

nieuwe aansluitingen (duizend stuks) 40 41 44 45 39

gelegde kabel (km) 883 1.104 1.336 1.170 822

gas     

Contracten per 31 december (duizend stuks) 2.607 2.137 2.127 2.114 2.100

nieuwe aansluitingen (duizend stuks) 26 23 24 26 24

gelegde leiding (km) 205 194 358 333 253

getransporteerde volumes     

elektriciteit (gWh) 30.940 29.408 32.950 32.325 31.691

gas (miljoen m3) 8.746 6.138 6.232 5.791 6.257

Overig 2     

aantal afsluitingen (consumenten en zakelijke markt) 9.551 8.223 7.226 5.965 8.043

gefaciliteerde switches van leveranciers (duizend stuks) 608 538 448 386 280

Jaarlijkse uitvalduur elektriciteit (minuten) 31,2 27,4 24,0 23,5 5 29,7

gemiddeld aantal personeelsleden (fte) 4.975 4.561 4.327 2 9.874 9.717

1 aangezien eind 2007 een nettokaspositie is ontstaan is deze in 2007 niet opgenomen.
2 aangezien n.v.  nuon energy per 30 juni 2009 is afgesplitst zijn in de cijfers vanaf 2009 de resultaten uit voortgezette activiteiten vermeld.
3 aangezien de 12-maands netto financiële baten en lasten aan het eind van 2008 per saldo een bate vertegenwoordigen, is de ratio niet 
 weergegeven.
4 de cijfers van 2009 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.
5 dit betreft de uitvalduur exclusief de storing in Bommelerwaard.

vijfjarenoverzicht
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PERSONALiA

Raad van Commissarissen
mr. E.M. d’Hondt, voorzitter
drs. G. Ybema, plaatsvervangend voorzitter
mr. F.C.W. Briët
mw. mr. J.B. Irik
mw. prof. dr. J.G. van der Linde
mw. A.P.M. van der Veer-Vergeer
ir. J.C. van Winkelen 

Raad van Bestuur
ir. P.C. Molengraaf MBA, voorzitter/CEO  
drs. M.R. van Lieshout, lid/CFO 

Centrale Ondernemingsraad
mw. A. Brinkman, voorzitter
P. van der Ploeg, secretaris
mw. M.C. Bouwhuis
M.J.H.J. Guichelaar
T. Hendriks
H.J.M. Huisman
B. Koop
W. Koks
N. van der Meij
D. Robijn
H.J. Schoep
G. Sixma
M. van der Teems
J.W. Thomasson
A.J. Vermeer 
C.H.W. Warmerdam
R.P.J. van Zutphen

Commissie van Aandeelhouders
S.H. Galema, namens B.V. Houdstermaatschappij Falcon
mw. drs. C. Gehrels, namens de gemeente Amsterdam
B. Heller, namens de provincie Noord-Holland
ing. H.W.G.C. Keereweer, namens de provincie Gelderland 
mr. J.H.G. van de Langenberg, namens N.V. 
Houdstermaatschappij GKNH en N.V. 
Houdstermaatschappij EZW 
drs. C.J.G. Luesink, namens alle oud-Gamog-gemeenten
R. Strijk, namens alle oud-EWR-gemeenten 

 

KENgETALLEN, BEgRiPPENLijST  
EN AFKORTiNgEN
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 verplichtin-
gen 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 relevante 
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.

personalia, kengetallen, begrippenlijst 
en afkortingen 
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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 ener-
gieleverancier 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 
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 beloningsbeleid van 
Alliander, zoals opgesteld door de Selectie-, Benoemings- 
en Remuneratiecommissie van de Raad van 
Commissarissen.

Slimme meter 
 Met de slimme meter kunnen op afstand meterstanden 
van zowel elektriciteit als gas en ook statusinformatie 
van de meter worden uitgelezen. 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 (thans 
Alliander N.V.), een en ander zoals bedoeld in de artikelen 
2:334a leden 1 en 3 van het Burgerlijk Wetboek. Met deze 
juridische afsplitsing werd de door de Wet onafhankelijk 
netbeheer voorgeschreven splitsing tussen enerzijds het 
productie- en leveringsbedrijf en anderzijds het netwerk-
bedrijf van de Nuon-groep, zoals deze reeds op 1 juli 2008 
organisatorisch was doorgevoerd, gefinaliseerd.

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 die in concurrentie worden verricht en/of 
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 openbare 
verlichting.

Algemene afkortingen 
ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Bw Burgerlijk Wetboek
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst
CEO Chief Executive Officer
CCC Customer Care Center
CdS Credit Default Swap
CFO Chief Financial Officer
COR Centrale Ondernemingsraad
CPi Consumentenprijsindex
E-atlas Energieatlas
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EdSN Energie Data Services Nederland
EU Europese Unie
FiFO First in, first out 
FFO Funds From Operations
FTE Full Time Equivalent
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
KCd Kwaliteits- en Capaciteitsdocument
KPi Kritische Prestatie Indicator
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

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 1.000MW
gwh gigawattuur; dit is 1.000 MWh
j Joule, eenheid voor energie
Mj Megajoule; dit is 1.000 kJ
Mwh Megawattuur; dit is 1.000 kWh
MVA megavoltampère
Mw megawatt; dit is 1.000 kW
Mwh megawattuur; dit is 1.000 kWh 
kj kilojoule; dit is 1.000 J
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.

Ch4

Methaan; gasvorm, hoofdbestanddeel van aardgas.

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 te bepalen waarmee dezelfde emissiereductie 
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.

m3 aardgas 
Een kubieke meter (1.000 liter) aardgas, het gemiddeld 
aardgasverbruik per huishouden is circa 1.800 m3 per jaar.

MEP
Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie.
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NOx
Stikstofoxiden, gassen die bij verbranding van brandstof-
fen ontstaan. Deze gassen veroorzaken zure regen en 
smogvorming.

NTA8120
De Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8120 betreft 
normen ten aanzien van het waarborgen van de veiligheid 
van personeel en publiek, bescherming van de industriële 
en bebouwde omgeving en de natuur, transport en 
distributiezekerheid en het doelmatig en optimaal 
beheren van netten.

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.

SASensor
Dit betreft een besturingssystematiek waarbij met 
behulp van sensoren storingen in het net sneller kunnen 
worden gelokaliseerd en opgelost.

SdE
Stimuleringsregeling Duurzame Energie.

SF6

Een inert gas dat 5,1 keer zwaarder is dan lucht en 
CO2-equivalent van 23.900 heeft. SF6 heeft goede (elek-
trisch) isolerende eigenschappen en wordt daarom veel 
toegepast in de elektrotechniek, bijvoorbeeld in de 
middenspannings- en hoogspanningsruimten. Bij 
verbranding (bijvoorbeeld door een vlamboog) ontstaan 
giftige afbraakproducten, zoals S2F10. Daarnaast bestaat 
bij grote lekkages de kans dat SF6 zuurstof verdringt wat 
kan leiden tot verstikking.

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.

wE (woning Equivalent)
Een huishouden of 10 kWh aansluitvermogen van een 
grootverbruiker.
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Diverse projecten en initiatieven waarover in dit verslag wordt geschreven, 

zijn ook online te bekijken. We hebben er enkele voor u op een rij gezet.

www.alliander.com

NEDERLAND
WORDT GROENLAND

Eind 2010 startte Alliander met de arbeidsmarktcampagne 

‘Nederland wordt groenland’. De campagne legt de nadruk op 

het duurzame karakter van Alliander en is ingezet om de 

naamsbekendheid en het imago van Alliander als topwerkgever 

te verbeteren. Studenten en ICT-ers werden vooral benaderd via 

online media, zoals de campagnesite, Facebook en YouTube.

www.alliander.com/groenland

DE BLIKSEMS

Liander investeert in de energietoekomst en in bewustwording 

van kinderen. De animatiefi guren Bonny en Blitz gaan met 

leerlingen uit groep 6 en 7 in op vragen als: Wat is schone 

energie? En hoe werkt een elektrische auto? In 2010 werden 

Bonny en Blitz op vele basisscholen uitgenodigd voor een 

lesprogramma met het thema duurzaamheid. Online was ook 

veel te beleven: nieuwe animatiefi lms, games en ‘Monstermaker’. 

www.debliksems.nl

SMART ENERGY COLLECTIVE

Samen innoveren en ervaringen opdoen met duurzame 

energievoor ziening. Dat doet het Smart Energy Collective op 

grote schaal. Samen met 20 bedrijven in Nederland werkt 

Alliander aan de ontwikkeling van intelligente energieconcepten. 

We experimenteren in de praktijk met ‘smart energy’ en ‘smart 

grids’. We toetsen de techniek en we leren hoe eindgebruikers 

omgaan met de energievoorziening van de toekomst. 

www.smartenergycollective.com

ENERGIEVEILIG

De website www.energieveilig.nl is een gezamenlijk initiatief van 

netbeheerders die verenigd zijn in Netbeheer Nederland. Deze 

website geeft antwoord op allerhande vragen en biedt informa-

tie over het thema energie en veiligheid. Consumenten vinden 

hier onder meer tips om veilig op vakantie te gaan, de veiligheid 

bij onweer te vergroten en veilig te klussen.

www.energieveilig.nl

GREEN DREAM DISTRICT

Liander sponsort Green Dream District, een tv-programma op 

National Geographic Channel. Jonge uitvinders strijden om één 

ding: wie heeft de meest duurzame uitvinding? Liander stimu-

leert dit jonge talent. Samen zoeken wij naar duurzame oplossin-

gen voor maatschappij en milieu. Liander sponsort Green Dream 

District ook in 2011. 

www.greendreamdistrict.nl

ONZE PROJECTEN

Wonen, werken en transport zijn over tien jaar niet meer 

hetzelfde. Daarom kijkt Alliander vooruit. Wij garanderen een 

betrouwbaar transport van gas en elektriciteit voor iedereen en 

op elk moment. Op www.alliander.com staan voorbeelden van 

onze innovatieve projecten. Alliander werkt vol inspiratie aan een 

duurzame toekomst. 

www.alliander.com/nl/alliander/innovatie/onze-projecten
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leert dit jonge talent. Samen zoeken wij naar duurzame oplossin-

gen voor maatschappij en milieu. Liander sponsort Green Dream 

District ook in 2011. 

www.greendreamdistrict.nl

ONZE PROJECTEN

Wonen, werken en transport zijn over tien jaar niet meer 

hetzelfde. Daarom kijkt Alliander vooruit. Wij garanderen een 

betrouwbaar transport van gas en elektriciteit voor iedereen en 

op elk moment. Op www.alliander.com staan voorbeelden van 

onze innovatieve projecten. Alliander werkt vol inspiratie aan een 

duurzame toekomst. 

www.alliander.com/nl/alliander/innovatie/onze-projecten
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