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Onderwerp  

Dividendopbrengsten Alliander en Stedin 

 

Kennisnemen van 

De (financiële) effecten voor de gemeenten van de door ACM vastgestelde tariefvoorstellen 2020 van 

TennetT op de dividendopbrengsten Alliander en Stedin. 

 

Inleiding 

De ACM heeft de tariefvoorstellen van TenneT voor 2020 gepubliceerd. De kern van het tariefvoorstel 

van TenneT is dat de toegestane inkomsten worden verhoogd met € 307 miljoen euro t.o.v. 2019. 

Deze verhoogde tariefruimte van € 307 miljoen wordt naar schatting voor 88% in rekening gebracht bij 

de aangesloten regionale netbeheerders. Dit betekent dat de regionale netbeheerders in 2020 een 

significante extra kostenpost van ongeveer € 270 miljoen hebben. Specifiek voor Liander betekent dit 

een extra kostenpost van ongeveer € 90 miljoen. Door Stedin is aangegeven dat het beoogde resultaat 

2020 (en 2021) bijna volledig wegvalt door deze extra kostenpost. De extra kostenpost kan niet direct 

worden opgevangen met hogere inkomsten via de nettarieven en gaat dus in eerste instantie ten koste 

van het resultaat (onder IFRS-maatstaven). Met andere woorden: Alliander en Stedin zullen de kosten 

moeten voorfinancieren, wat op basis van de huidige inzichten naar verwachting betekent dat de jaar-

resultaten in 2020 en 2021 fors zullen dalen. Vervolgens zullen Alliander en Stedin de kosten in 2022 

via de tarieven in rekening gaan brengen, wat leidt tot een stijging van de energierekening voor 

bedrijven en consumenten. Dit heeft primair met de reguleringsmethodiek te maken. Alliander en 

Stedin zijn samen met de andere regionale netbeheerders op dit moment in overleg met zowel het 

ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de ACM als TenneT over de gevolgen van de 

nacalculatie en manieren om het tariefverloop van TenneT te matigen. 

 

Kernboodschap 

De gemeente is aandeelhouder in de netbeheerders Alliander en Stedin. Door de hogere tarieven van 

TenneT vanaf 2020 ontvangt de gemeente in 2021 en 2022 naar verwachting minder dividend van de 

netbeheerders. Daarnaast is het de verwachting dat de dividenduitkeringen verder onder druk zullen 

komen te staan door de investeringen die gedaan moeten worden ten behoeve van de energietransitie. 

Voor West Betuwe gaat het naar verwachting om een nadeel van € 239.000 in 2021 en 2022 en een 

structureel nadeel van € 96.000 vanaf 2023. 

 

Consequenties 

De financiële consequenties zullen in de gemeentelijke begroting worden verwerkt. 
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Financiën 

Alliander 

Alliander geeft zelf geen financiële prognoses af in dit kader. Daarom wordt er vanuit het Nuval 

platform, op basis van analyse van de dividenduitkeringen van Alliander van voorgaande jaren en 

ontwikkelingen in de (nabije) toekomst, een indicatie gegeven. 

 

Dividendbeleid Alliander 

Alliander hanteert het volgende dividendbeleid. 

• Het uitkeren van een door de jaren heen stabiel dividend; 

• Een uitkeringspercentage van 45% van de nettowinst na belastingen, gecorrigeerd voor 

buitengewone posten, tenzij de door toezichthouders vereiste investeringen of de financiële criteria 

een hoger winstinhoudingpercentage noodzakelijk maken; 

• Handhaven van een minimum solvabiliteitsratio van 30%. De solvabiliteit wordt berekend als het 

eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen na aftrek van kapitalisatierekeningen. 

 

Dividenduitkeringen Alliander in het verleden 

Het overzicht van de dividenduitkeringen laat zien dat in de jaren zonder grote eenmalige inkomsten of 

andere bijzonderheden het nettoresultaat tussen de 200 en 235 miljoen euro en de dividenduitkering 

tussen de 75 en 90 miljoen euro ligt. 

 

jaar netto 
resultaat 

dividend dividend eenmalige baten met kaseffect 

 
(mln. €) totaal (mln. €) per aandeel (€) 

 

2010 222 80,0 0,59 
 

2011 251 113,0 0,83 teruggave belastingen 

2012 224 74,0 0,54 
 

2013 288 125,0 0,91 nauwelijks bijzondere posten 

2014 323 125,0 0,91 o.a. verkoop belang Kema 

2015 235 85,0 0,62 
 

2016 282 103,8 0,76 o.a. boekwinst uitruil Endinet 

2017 203 91,5 0,67  

2018 334 150,0 1,10 o.a. verkoop Allego (anders 0,84) 

 

Ontwikkelingen Alliander (nabije) toekomst 

Op de korte termijn (2020 en 2021) is de verwachting dat het jaarresultaat fors zal dalen (circa € 90 

miljoen) door voorfinanciering van de verhoogde tarieven van TenneT. Op de lange termijn kan 

Alliander te maken krijgen met verhoogde investeringen in het kader van de energietransitie. 

 

Advies t.a.v. dividend Alliander 

Op basis van de analyse van dividenduitkeringen in het verleden zou normaal gesproken - mede gelet 

op een mogelijke toename in investeringen op de lange termijn in het kader van de energietransitie - 

het advies zijn om aan de onderkant van de bandbreedte te gaan zitten met circa € 0,55,- per aandeel. 
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Voor de jaren 2020 en 2021 speelt echter ook dat naar verwachting een extra kostenpost van circa 

€ 90 miljoen ten laste van het resultaat zal komen. Uitgaande van het laagste nettoresultaat sinds 

2010 (€ 203 miljoen) minus de extra kostenpost van circa € 90 miljoen is het advies om voorzichtig-

heidshalve bij het opstellen van de begroting uit te gaan van circa € 0,37,- per aandeel. 

 

Op basis van 233.211 aandelen kan dan structureel rekening worden gehouden met een dividend-

opbrengst van € 128.266 en in 2021 en 2022 (dividend over 2020 en 2021) met € 86.288. Nu wordt er 

in de begroting nog rekening gehouden met een structurele opbrengst van € 170.244. 

 

Stedin 

Stedin geeft wel (indirecte) financiële prognoses af in dit kader, nl. dat naar verwachting het beoogde 

resultaat over 2020 (en 2021) bijna volledig wegvalt door deze extra kostenpost. Door de 

aandeelhouderscommissie Eneco (AHC) wordt aangegeven dat er in 2021 en 2022 waarschijnlijk niet 

of nauwelijks een dividend zal worden uitgekeerd. 

 

Dividenduitkeringen Stedin in het verleden 

Doordat Stedin nog niet zolang geleden is afgesplitst van Eneco, is er nog geen acuraat historisch 

beeld van de dividenduitkeringen. Het overzicht van de dividenduitkeringen laat zien dat het netto-

resultaat ligt tussen de 56 en 92 miljoen euro en de dividenduitkering tussen de 28 en 46 miljoen euro 

(uitkeringspercentage van 50% van de nettowinst na belastingen) ligt. 

 

jaar netto 
resultaat 

dividend dividend eenmalige baten met kaseffect 

 
(mln. €) totaal (mln. €) per aandeel (€) 

 

2017 56 28,0 5,64  

2018 92 46,0 9,18 
 

 

Advies t.a.v. dividend Stedin 

Op basis van 16.875 aandelen wordt nu structureel rekening gehouden met een dividendopbrengst 

van € 154.913 (€ 9,18 per aandeel). Mede gelet op een mogelijke toename in investeringen op de 

lange termijn in het kader van de energietransitie zou het advies zijn om structureel aan de onderkant 

van de bandbreedte te gaan zitten met circa € 6,00 per aandeel en een totaalopbrengst van € 101.250 

en in 2021 en 2022 (dividend over 2020 en 2021) met een nihil opbrengst. 

 

Per saldo resulteert het voor de dividenduitkeringen Alliander en Stedin naar verwachting in de 

volgende nadelen voor de gemeente: 

 2021 2022 2023 e.v. 

    

Lagere opbrengst Alliander -83.956 -83.956 -41.978 

Lagere opbrengst Stedin -154.913 -154.913 -53.663 

Totaal -238.869 -238.869 -95.641 
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Communicatie 

Niet van toepassing. 

 

Vervolg 

Niet van toepassing. 

 

Bijlage(n) 

Brief AHC Eneco inzake tariefvoorstel TenneT d.d. 29-10-2019 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 
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Bijlage (brief AHC Eneco inzake tariefvoorstel TenneT d.d. 29-10-2019) 
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