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Investeringen in de netten opnieuw gestegen
Jaarcijfers 2012: Financieel resultaat licht gedaald
Arnhem, 20 februari 2013 - De investeringen van het netwerkbedrijf in elektriciteit- en gasnetten
zijn opnieuw gestegen. In 2012 is € 578 miljoen geïnvesteerd, tegen € 475 miljoen in 2011. Dat
staat in het jaarverslag 2012 dat Alliander vandaag presenteert. Over 2012 behaalt Alliander een
resultaat na belastingen van € 224 miljoen (2011: € 251 miljoen). De uitvalduur elektriciteit komt in
2012 uit op 24,5 minuten, enkele minuten hoger dan in 2011 (20,0 minuten).
‘Het financieel resultaat is volgens verwachting. We hebben het afgelopen jaar, net als het jaar
daarvoor, meer geïnvesteerd in onze elektriciteit- en gasnetten. Voornamelijk in onderhoud en
vervanging van bestaande netten, zodat we de kwaliteit en veiligheid van onze netten ook in de
toekomst op hoog niveau kunnen houden,’ aldus bestuursvoorzitter Peter Molengraaf. ‘Zulke
vervangingen voeren we zoveel mogelijk tegelijk uit met werkzaamheden van derden om overlast
voor bewoners te beperken. We innoveren ook. Bijvoorbeeld met het slimme net in Amsterdam
Nieuw-West, een goed voorbeeld van hoe die netten er in de toekomst uit zullen zien. Bewoners van
zo’n wijk kunnen via zonnepanelen nagenoeg onbeperkt stroom opwekken en terugleveren aan het
elektriciteitsnet, kiezen voor warmtepompen of elektrische auto’s opladen. Zo zien we in 2012 dat
het aantal klanten dat zonne-energie aan het net teruglevert, is verdubbeld. De komende jaren zullen
we stapsgewijs steeds meer van zulke slimme netten aanleggen in ons verzorgingsgebied.’
Investeringen
De investeringen van Alliander zijn het afgelopen jaar gestegen: van € 475 miljoen in 2011 naar € 578
miljoen in 2012. Dit komt voornamelijk doordat in 2012 meer vervangingsinvesteringen zijn gedaan,
onder meer door oudere gasnetten preventief te vervangen. In totaal is in 2012 in de netten € 228
miljoen in vervanging geïnvesteerd (2011: € 162 miljoen) en € 226 miljoen in uitbreiding (2011: € 209
miljoen).
Financieel resultaat licht gedaald, omzet gestegen
De omzet is gestegen, van € 1.586 miljoen in 2011 naar € 1.674 miljoen in 2012. Deze toename is
voornamelijk veroorzaakt door hogere, gereguleerde tarieven. De kosten zijn eveneens gestegen
naar € 1.378 miljoen (2011: € 1.297 miljoen). Dit komt door hogere kosten voor afschrijvingen in
verband met de toegenomen investeringen, een toename van onderhoud aan de netten, een stijging
van kosten voor precariobelasting en hogere personeelskosten. Het operationeel resultaat blijft
hierdoor gelijk.
Het resultaat na belastingen is licht gedaald. Dat komt door eenmalige extra financieringslasten
vanwege de herfinanciering van bestaande leningen waarbij de looptijd is verlengd. Ook is er een
eenmalige belastingbate. Het resultaat na belastingen komt daardoor uit op € 224 miljoen (2011: €
251 miljoen).
Klanttevredenheid en uitvalduur
De klanttevredenheid blijft op een hoog niveau. Onder particuliere klanten van Liander staat deze nu
op 93 procent (2011: 92 procent). Onder klanten in het zakelijke segment is de tevredenheid 87
procent (2011: 89 procent).

De uitvalduur voor elektriciteit in 2012 ligt boven het niveau van 2011. Voor Liander komt deze uit op
24,5 minuten tegen 20,0 minuten in 2011. Het aantal stroomstoringen blijft nagenoeg gelijk, maar
gemiddeld zijn per storing meer klanten getroffen.
Duurzame initiatieven
In Nijmegen participeert Alliander in de aanleg van een warmtenet. Samen met de gemeente wordt
een warmtetransportnet aangelegd. Dit transportnet maakt mogelijk dat op termijn meer dan 10.000
nieuwe woningen van warmte - afkomstig van een nabijgelegen afvalverwerkingsinstallatie voorzien kunnen worden. Deze milieuvriendelijke energievoorziening is later uit te breiden in de
regio. Ook is het net geschikt om andere warmtebronnen op aan te sluiten.
Het aantal aanvragen voor het terugleveren van energie uit zonnepanelen is het afgelopen jaar
verdubbeld. Eind 2012 zijn er bij Liander circa 21.500 klanten die duurzame energie terugleveren aan
het elektriciteitsnet. Deze groei komt bijna uitsluitend door de toename van particuliere zonneinstallaties. Daarnaast zijn er ruim 750 installaties (windparken en solitaire windmolens) van
grootzakelijke klanten die windenergie opwekken.
Over Alliander
Alliander is een netwerkbedrijf in de energiesector en bestaat uit de ondernemingen Liander, Endinet
en Liandon. Bij Alliander werken circa 7.000 medewerkers. De netbeheerders Liander en Endinet
distribueren elektriciteit naar 3,1 miljoen klanten en gas naar 2,6 miljoen klanten in ruim een derde
van Nederland. Liander en Endinet verzorgen het onderhoud, de uitbreiding en de innovatie van hun
netten in Gelderland, Friesland, Noord-Holland en delen van Zuid-Holland, Flevoland en NoordBrabant. Liandon levert diensten op het gebied van aanleg en onderhoud van complexe energieinfrastructuren.
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