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Circulair ingekocht in 2020
Status 2020

Inkoopvolume 2020: 44% Circulair
 Score is gestegen van 30% naar 44% t.o.v. 2019 (target 2020 = 40%)
 Score is gedaald van 45% naar 44%  t.o.v. Q3 2020. Totale 

inkoopvolume 2020 28.705 ton.  

Meetbaarheid: Inzicht d.m.v. grondstofpaspoorten 81%
 Percentage van het totale inkoopvolume met GSPP 2020 is 81%
 Ten opzichte van Q3 is het percentage gedaald met 2%

Analyse Q4 2020
 De stijging van de KPI in 2020 komt bijna volledig door de stijging van 

het aantal ontvangen grondstofpaspoorten. De KPI geeft een beeld van 
de huidige mate van KPI gerelateerde “circulariteit van de Assets. Alleen 
bij de vermogenstransformatoren is de mate van circulariteit structureel 
toegenomen door de inzet van gerecyclede olie. 

 De Q4 verlaging van de KPI scores wordt veroorzaakt door de 
verandering in mix van ingekochte materialen,

 Er zijn geen nieuwe grondstofpaspoorten ontvangen in Q4, er zijn ook 
geen najaag acties ondernomen. Voor gasbuizen, G meters en 
distributietransformatoren zijn nog geen goedgekeurde GSPP’s
ontvangen.

 De gesprekken met de huidige leveranciers staan on hold a.g.v. de 
prioriteitskeuze op maakbaarheid, inclusief aanvullende aanbestedingen, 
en materiaal leveringen.

Management aandacht
 Borgen dat bij aanvullende aanbestedingen duurzaamheid en opvragen 

GSPP op de agenda blijft staan.
 Geef ruimte voor actief najagen GSPP’s als onderdeel van de  

contractimplementatie & -management. Er is actieve sturing nodig op de 
leveranciers om de beloofde GSPP’s daadwerkelijk te ontvangen, dat 
geldt zeker voor de assets waar nog geen GSPP is ontvangen.

 Binnen 1Alliander is de verantwoordelijkheid voor de KPI Circulair 
Inkopen nog niet belegd. 

 Recente interviews van een bij de KPI betrokken dwarsdoorsnede van 
de organisatie maakt de vraag zichtbaar om managementsturing 
(kaders, prioriteitstelling), tijd en hulpmiddelen (vastgelegd beleid en 
werkinstructies). Aanbevolen wordt om in deze behoefte te voorzien bij 
de nadere uitwerking van de KPI verantwoordelijkheid binnen de 
1Alliander ontwikkeling. 

Meetbaarheid: Inzicht d.m.v. grondstofpaspoorten 81%

Inkoopvolume 2020: 44% Circulair
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Bijlage I

Binnen reikwijdte KPI gerelateerde Assets (Kabels. Buizen, Transformatoren en KV Meters)

 De TKF Circulaire kabel 2.0 is geproduceerd en is gelegd in het project ’kabelverbinding OS Borculo Duurzaam SS de Laarberg’. Er zijn 2 typen circulaire 
kabel gelegd. Eén waarbij de kabelmantel bestaat uit gerecyclede kabelmantels van Liander MS kabel en van TKF productie overschot. En één waarvan de 
kabel mantel is gemaakt van gerecyclede pet flessen.

 Alle grote kunststof grondstof leveranciers ( Borealis , Ineos & LydellBasel /QCP) innoveren op het onderwerp: hoogwaardige recycling van (XL)PE. Op de 
langere termijn komt dit in voldoende kwantiteit en kwaliteit ter beschikking van de kabelleveranciers, op de korte termijn ontbreekt het aan commercieel 
levensvatbare productiefaciliteiten, e.e.a. bevindt zich nog in de laboratorium fase.

 Prysmian zet stappen naar gebruik van ANSI (duurzaam) gecertificeerd Aluminium kabelgeleider. Helaas valt dit buiten de Alliander KPI definitie. 

• De implementatie van gerecycled transformatorolie binnen de vermogenstransformatoren verloopt voorspoeding. Koploper Tironi gaat extra 
vermogenstransformatoren leveren, deze bevatten alle gerecyclede olie, waardoor dit een positief effect zal hebben op de KPI. In Q4 heeft Siemens ook 
ingestemd met het gebruik van gerecyclede olie, deze zal vanaf 2021 worden geleverd. Ook m.b.t. het beheer van olie heeft Qirion de stap gemaakt naar 
gebruik van gerecyclede olie (dit valt buiten scope KPI).

 De gezamenlijk met Stedin en Enexis ontwikkelde duurzaamheid meetlat tool is beschikbaar. Hiermee is  één meetlat, te gebruiken bij aanbestedingen voor 
de sector. De meetlat wordt ingezet als selectietool bij de Enexis/Alliander aanbesteding van koperen gasbuis en de Alliander MS/LS kabel aanbesteding. 
Tevens wordt de meetlat ingezet (als meetlat en ontwikkel instrument) bij MFT KANS en MFT DR ruimte.

Buiten KPI scope:
.
 Duurzaam en Circulair SS Laarberg is succesvol opgeleverd, een 2e pilot Duurzaam OS Crailo is opgestart. Inmiddels is een traject gestart om in een aantal 

jaren gefaseerd gestandaardiseerde duurzame/circulaire modulaire bouwstandaarden te ontwikkelen en te implementeren

 Cellpack , leveranciers van MS verbindingstukken, heeft grondstofpaspoorten opgeleverd, deze assets vallen buiten de KPI scope en tellen daarom niet mee 
in de KPI berekening. 

 In Amsterdam wordt een MS kabel verbinding door de binnenstad grotendeels gelegd in een verlaten gasbuis. Dit voorkomt een open ontgraving dwars door 
het centrum van Amsterdam. Dit heeft als voordelen:  1. Re-purpose is een hoger vorm van circulariteit dan recycling; 2.De verlaten gasleiding hoeft niet te 
worden verwijderd, tevens hoeft de nu nog in gebruik zijnde gietijzeren gasbuis niet te worden gesaneerd; 3. De aanleg kan veel sneller dan met open 
ontgraving plaatsvinden; 4.De aanleg gaat gepaard met minimale overlast voor de omgeving; 5. De kabel is door de speciale ligging ook nog eens zwaarder 
te belasten; 6.De aanleg is op deze manier veel goedkoper dan met open ontgraving

Behaalde successen in 2020
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Bijlage II: Herinzet en recycling 2020
Status herinzet distributietransformatoren en afvalrecycling 2020 (geen formeel onderdeel KPI)

Recycling Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Totaal 2020

Hoeveelheid afval (ton) 2837 3201 3412 3220 12670

Recyclepercentage 87% 88% 89% 90% 88%

Hoeveelheid afval niet-gerecycled 

(ton)

372 375 429 331 1507

Herinzet DB-transformatoren Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Totaal 2020

Aantal DB-trafo’s nieuw ingekocht
190 220 256 164 830

Aantal DB-trafo’s herinzet
52 95 66 42 255

Totaal aantal 242 315 322 206 1085

Percentage herinzet DB-trafo’s 

(aantal)

21% 30% 20% 20% 24%
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Bijlage III: Herinzet netcomponenten 2020
Status 2020

Toelichting
• Totale baten in 2020 € 5,83 mln. Dit is € 1,3 mln. meer dan in 2019.

Target in 2020 was € 6 mln. Validatie baten met KBP/Finance vindt in
wk3/21 plaats.

• Verbreding van herinzet componenten in meerdere productgroepen
(5=>12).

• Herinzet wordt meer een strategische businesskeuze binnen Alliander.
• Stijging herinzet distributietrafo's mede door krapte bij leveranciers.
• Daling aantal netstations vanwege 13 stuks geleverd aan Opleidingen in

2019.
• Magnefixen, na interventie met Logistiek in Q-4 is herinzet sterk

opgekomen.
• Gascomponenten daling door beperkte revisiecapaciteit Netcare.
• Herinzet HS trafo's en hergebruik trafo olie geeft flinke boost in aantal en

resultaat.
• OT componenten inventarisatie werpt vruchten af.

Aantallen heringezette netcomponenten 2019 en 2020

Baten (k€) heringezette netcomponenten 2019 en 2020

Netcomponent Geleverd door

Distributietrafo's Liander Logistiek

Netstations Alliander Herinzet

Magnefixen Liander Logistiek

Gascomponenten o.a. NEN-project

Oliedrukkabel 50kV Qirion

Coq 10kV/50kV Qirion Vermogensschakelaars

Slimme meter Infostroom

OT Qirion OT (Spaklerweg)

Trafo olie Qirion Transformatoren

Uit voorraad geleverd Qirion

Vermogenstransformatoren Qirion Transformatoren
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* Deze netcomponenten worden pas vanaf 2020 geregistreerd.



Bijlage IV: Ambities en doelstellingen
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Alliander wil een circulaire netbeheerder zijn. Een ambitie die bijdraagt aan Sustainable Development Goal 12 uit ons jaarverslag: Responsible 
Consumption and Production 

 Doel van Alliander is om in 2020 40% van primaire assets circulair in te kopen (kg)
 Doel van Alliander is om in 2025 60% van de primaire assets circulair in te kopen (kg), met stappen van 4% per jaar => KPI target 2021: 44%
 Inzichtelijk maken huidige prestaties m.b.t. circulair inkoop middels grondstofpaspoorten (GSPP)

KPI targets Circulair Ingekocht
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Bijlage V: Methodiek KPI Circulair Inkopen
Methodiek op basis van Gerecycled IN en Recyclebaar IN

De KPI ‘Circulair ingekocht’ wordt berekend middels de volgende formule:

𝐶𝐼𝑅𝐶𝑇𝑂𝑇(%) =
𝐶𝐼𝑅𝐶𝐺𝐸𝑅,𝐼𝑁(%) + 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑅𝐸𝐶,𝐼𝑁 (%)

2
Hierin is:

𝑪𝑰𝑹𝑪𝑮𝑬𝑹,𝑰𝑵 % ; ‘Gerecycled IN’

De hoeveelheid gerecycled materiaal in een nieuw ingekocht product. Uitgedrukt in verhouding tot de totale hoeveelheid 
materiaal in het product in kilogram (%).
(geoperationaliseerd in het grondstofpaspoort)

𝑪𝑰𝑹𝑪𝑹𝑬𝑪,𝑰𝑵(%); ‘Recyclebaar IN’

De hoeveelheid recyclebaar materiaal in een nieuw ingekocht product uitgaande van de huidige stand van de techniek. 
Uitgedrukt in verhouding tot de totale hoeveelheid materiaal  in het product in kilogram (%). (nog niet operationeel, wordt 
ontwikkeld)

Uitgangspunten:

• De scope van de KPI zijn primaire assets: LS- & MS-kabels, gasbuizen, distributie- en vermogenstransformatoren en 
(slimme) elektra- & gasmeters. 

• Deze score wordt op year to date basis gemeten. 
• Scope is Alliander exclusief Kenter
• Input: Inkoopdata (SAP), Grondstofpaspoorten, Digitale Catalogus Logistiek en productspecificaties (met name om de 

spend om te rekenen naar ingekocht kilogrammen)
• Gerecycled IN en Recyclebaar IN worden alleen meegeteld wanneer dit vastgelegd is in een grondstofpaspoort 

aangeleverd door de leverancier van het product en ondertekend is. 


