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1. Waar komt het geld vandaan?
Antwoord: De deelname aan de converteerbare lening wordt gefinancierd uit lening van 
€ 10 miljoen (20 jaar, lineair en rentevast) die dit voorjaar is aangetrokken. Dat  bedrag is 
tot op heden slechts voor een deel aangewend voor de financiering van de lopende 
investeringen. Het rentepercentage op deze lening is 0,06%. 

2. Welke impact heeft deze uitgave op de ratio’s in de begroting?
Antwoord: De deelname aan de converteerbare lening heeft geen impact van betekenis 
op de ratio’s in de begroting. Gelet op de geringe risico’s wijzigt de ratio van het 
weerstandsvermogen niet.

3. Klopt het dat meteen wordt gekozen voor het +25% scenario? Zo ja, waarom?
Antwoord: In het voorstel is rekening gehouden met de maximale omvang van de 
converteerbare lening teneinde mede te waarborgen dat de gewenste omvang van de 
lening wordt gerealiseerd. Wij verwachten overigens dat alle cq nagenoeg alle 
aandeelhouders zullen participeren. In dat geval zal de lening € 2.653.251 bedragen. 

4. Is de conclusie juist dat het verwachtte rendement/dividend (aanzienlijk) lager is dan de 
inflatie?
Antwoord: Nee, die conclusie is niet te trekken. Voor 2022 gaan wij in onze begroting uit 
van een loonontwikkeling van 2,0% en een prijsontwikkeling van 1,7%. De 
rendementsvergoeding op de lening ligt op een vergelijkbaar niveau. Wat de 
inflatieontwikkeling in de toekomst zal zijn is niet te voorspellen. De macro economische 
verkenningen (MEV) van september 2021 gaan uit van een consumentenprijsindexcijfer 
van 1,7% voor de jaren 2023-2026. De eventuele hoogte van de dividenduitkering na 
conversie is ook onzeker. In het rekenmodel dat door de adviseurs van het 
grootaandeelhoudersoverleg is opgesteld daalt het rendement na conversie enigszins om 
vervolgens op de lange termijn weer richting 2.0% te bewegen.

5. In hoeverre is in Den Haag (bijvoorbeeld via de VNG) gesproken over de mogelijkheid van 
financiële compensatie door het Rijk? (Bijvoorbeeld als onderdeel van die miljarden die 
ze willen lenen).
Antwoord: Alliander is in gesprek met het Rijk en de Autoriteit Consument en Markt. Met 
de ACM vinden gesprekken plaats over de inkomstensystematiek. Met de ministeries van 
Financiën en Economische Zaken en Klimaat (EZK) worden gesprekken gevoerd over 
mogelijke oplossingen voor het bredere financieringsprobleem in de sector.


