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Doel van deze klankbordgroep: goed 
begrijpen van resultaten

• Wij hebben aangeleverde gegevens geanalyseerd. Deze 
klankbordgroep heeft als doel om stakeholders te informeren en 
de resultaten beter te begrijpen.
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Indicatieve bandbreedte redelijk rendement 
op basis van beschikbare gegevens (1/2)

• Om rendementen in perspectief te plaatsen vermelden wij een 
indicatieve waarde voor de hoogte van een redelijk rendement.

• Activiteiten van warmteleveranciers lopen uiteen (alleen levering, 
levering + productie).

• Wij baseren ons voor de onderkant van de bandbreedte op de 
door ACM vastgestelde WACC voor regionale 
netwerkbeheerders.

• De bovenkant van de bandbreedte voor de rente-opslag en bèta 
(bron: Damodoran) is gebaseerd op ‘utilities’. 
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Indicatieve bandbreedte redelijk rendement 
op basis van beschikbare gegevens (2/2)
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Parameter WACC

Onderkant Bovenkant

Nominale risicovrije rentevoet 2,5% 2,5%

Issuance fee 0,15% 0,15%

Renteopslag 1,20% 1,65%

Kosten vreemd vermogen 3,9% 4,3%

Marktrisicopremie 5,0% 5,0%

Asset beta 0,35 0,61

Equity beta 0,61 1,07

Kosten eigen vermogen 5,6% 7,8%

Gearing 50% 50%

Belastingvoet 25% 25%

Nominale WACC voor belastingen 5,6% 7,4%



In het informatieverzoek onderscheid 
tussen warmteleveranciers met en zonder 
vastgoed

• Leveranciers met vastgoed hebben (zoals verwacht) vaak geen 
inzicht in de activawaarde. Daarom bruto-marge als 
rendementsmaatstaf.

• Voor overige leveranciers zijn voldoende gegevens beschikbaar 
om het rendement op het geïnvesteerde vermogen te berekenen. 

• Voor leveranciers met vastgoed alleen gegevens voor 2014. 
Overige leveranciers 2013 en 2014. 

• Verdeelsleutel: leveranciers hebben in meeste gevallen zelf 
kosten verdeeld. Anders omzet als basis voor verdeling. 
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Resultaten: ROIC leveranciers zonder 
vastgoed
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Jaar
Sleutel:
omzet

Sleutel: 
afzet # netten

2013 7,1% 7,8% 62

2014 2,6% 3,1% 133
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In 2013 was er nog een boekhoudkundige 
winst, in 2014 nauwelijks meer

• Wij rekenen op EBIT-niveau. Dat is voor interestbetalingen en
belastingen.

• Aanname: gearing 50%, kosten vreemd vermogen 4,1%, VPB 
25%, geen verliescompensatie

• Rendement na belastingen en interest 2013: 3,8%
• Rendement na belastingen en interest 2014: 0,4%
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Rendementen: grote/kleine leveranciers en 
kleinverbruiker/grootverbruikers (ROIC)
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2013 2014

ROIC # netten ROIC # netten

Grote 
leveranciers

7,4% 41 2,8% 109

‘Kleine’ 
leveranciers

-3,2% 21 -6,8% 24

2014

Sleutel: omzet Sleutel: afzet # netten

<100kW 0,9% 3,2% 133

>100kW 5,7% 3,0% 68



Rendementen: primaire warmtebron (ROIC)
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• Herkennen jullie het beeld? (specifiek voor WKO’s)
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Rendementen: leeftijd van de warmtebron 
(ROIC)

• Vergelijkbare resultaten voor leeftijd warmtebron/warmtenet
• Niet voor alle netten is de leeftijd opgegeven
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Rendementen: bruto-marge (beschikbaar 
voor alle leveranciers)

12

jaar Brutomarge

‘geen 
vastgoed’

2013 44,4%

2014 43,8%

‘vastgoed’ 2014 14,8%

• Lagere bruto-marge voor leveranciers met vastgoed wordt 
verklaard door wijze waarop zij kosten voor warmtelevering in 
rekening brengen.



Rendementen: bruto-marge (2014) per 
warmtebron
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Verschillende conclusies voor verschillende 
typen leveranciers

• Voor leveranciers met vastgoed is het rendement op het 
geïnvesteerd vermogen (ROIC) niet vast te stellen. Kosten en 
opbrengsten die onderdeel uitmaken van de huur zijn niet in 
beschouwing genomen. 

Als afschrijvingskosten wel zouden worden meegenomen (en ze 
vergelijkbaar zijn met die van overige leveranciers) is het 
rendement negatief.

• Voor leveranciers zonder vastgoed viel het rendement in 2013 
binnen de indicatieve hoogte van het redelijk rendement. In 2014 
waren de netten verlieslatend.

• Grote verschillen tussen leveranciers/warmtebronnen.
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Bij de interpretatie moet rekening worden 
gehouden met de context

• Naast de geanalyseerde kenmerken van warmtenetwerken zijn 
er andere factoren die resultaten beïnvloeden:

–Energieprijzen (elektriciteit/gas)
–Klimaat (graaddagen)
–Bezetting warmtenet (nieuwbouwprojecten, huurbezetting)
–Bijzonderheden op netniveau

• Cijfers zijn een momentopname.
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• Zijn er andere factoren die wij zouden moeten noemen als
verklaring voor de resultaten?



De Rendementsmonitor bevestigt deels de 
resultaten uit 2010

• Conclusie 2010: bedrijfsrendement in 2008 lager dan het 
normrendement (gemiddeld rendement: 1,9%).

• Onderzoeken zijn niet zomaar te vergelijken:
– In 2010 onderzoek bij 4 leveranciers
–Wijzigingen in methode (b.v. gebruik boekwaarde)
– In 2010 rendement op aansluitingen <1000 kW i.p.v. 100 kW
–Gewijzigde externe factoren (E/G-prijzen, graaddagen)
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Rapportage: geen gegevens herleidbaar 
naar leveranciers

• Het rapport geeft geen inzicht in rendement van afzonderlijke 
leveranciers.

• Wij nemen een uitgebreide toelichting op van de gebruikte 
methodologie, voorafgaand aan de presentatie van de resultaten.
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ACM zal het rapport aanbieden aan de 
Minister

• Ecorys rondt de rapportage in september af.

• Daarna biedt ACM het rapport aan bij de minister van 
Economische Zaken
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Onze contactgegevens

Robert Haffner
T:  010 453 86 26 

M: 065 793 34 01 

E: robert.haffner@ecorys.com 

Harry van Til

T:  010 453 86 52 

M: 063 920 68 28 

E: harry.vantil@ecorys.com 

Gerard Achterberg
T:  010 453 84 06

M: 06 525 659 47

E: gerard.achterberg@ecorys.com 
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