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Hoeveel medewerkers heeft Alliander? Wat is onze omzet? Hoeveel kilometer aan gasleidingen hebben we in 

beheer? In deze factsheet staan de meest opgevraagde cijfers op een rij. Dit document wordt beheerd door 

de afdeling Communicatie en wordt elk jaar herzien bij het verschijnen van het jaarverslag. Actuelere cijfers 

nodig? Op de jaarverslagsite rapporteert Alliander elk kwartaal over de voortgang van de energietransitie en 

maandelijks over een groot aantal prestaties.

Vragen of opmerkingen? Mail naar communicatie@alliander.com

Profiel 
Alliander is een netwerkbedrijf dat bestaat uit een groep 
bedrijven waaronder Liander, Qirion en Kenter. Samen staan 
we voor hoogwaardige kennis van energienetwerken, energie-
techniek en technische innovaties. Met onze partners en 
aandeelhouders overleggen we over toekomstplannen en 
dragen we oplossingen aan voor complexe vraagstukken op het 
gebied van de energietransitie.

Klanten
Aantal klantaansluitingen 5,8 miljoen
Beschikbaarheid van energie 99,99% 
Aantal slimme meters in bedrijf 5,0 miljoen
Aantal klanten dat teruglevert 618.454
Klantgemak (NES, zakelijk) 38%
Klantgemak (NES, consumenten) 51%

Medewerkers
Aantal medewerkers, inclusief inhuur 7.300
Percentage vrouwen in dienst 20%
Percentage vrouwen in leidinggevende functie 28,1% 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
CO2-emissie eigen bedrijfsvoering 115 kiloton
Aantal medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt 77
Circulair ingekocht*) 27%  

Financiële cijfers
Netto-omzet € 2,1 miljard
Resultaat (na belastingen) € 242 miljoen
Balanstotaal € 10,2 miljard
Investeringen € 1.014 miljoen
Solvabiliteit 53,8%
Credit rating (S&P/Moody’s) A+/Aa3

Elektriciteit en gas

Elektriciteit

*) Het percentage circulair ingekocht materiaal is gebaseerd op basis van een herijkte methode. 

 Voor meer informatie zie het jaarverslag 2021.

http://jaarverslag.alliander.com/actuele-prestaties/ontwikkelinenergietran
http://jaarverslag.alliander.com/actuele-prestaties/prestatiesalliander
mailto:communicatie%40alliander.com?subject=


Profiel Liander
Liander beheert en ontwikkelt het energienet in zijn 
verzorgingsgebied.Denetbeheerderheeftdemaatschappelijke
taak miljoenen consumenten en bedrijven dagelijks van gas en 
elektriciteit te voorzien. De vraag naar en grootschalige 
teruglevering van elektriciteit neemt toe. Liander verzwaart het 
elektriciteitsnet en past innovatieve oplossingen toe om dit 
mogelijk te maken.

Aansluitingen
Aantal aansluitingen gas 2,5 miljoen
Aantal aansluitingen elektriciteit  3,3 miljoen
Aantal slimme meters in bedrijf 5,0 miljoen

Netten
Totale lengte van gasleidingen (in km) 41.775
– Lage druk (t/m 0,2 bar 34.552
– Hoge druk (0,2 t/m 8 bar) 7.223

Totale lengte van elektriciteitsnetten (in km) 93.226
– hoogspanning 393
– tussenspanning 1.668
– middenspanning 40.544
– laagspanning 50.661

Profiel Kenter
Kenter levert innovatieve oplossingen voor energiemeting en 
energiemanagement. Kenter plaatst onder meer meters, levert 
meetdataengeeftinzichtinenergieverbruikmetonline
(verbruiks)analyses. Kenter is ook verantwoordelijk voor de 
verkoop, realisatie en het beheer van middenspannings-
installaties in het vrije domein.

Profiel Qirion
Qirion is expert in energienetten en hét kenniscentrum voor 
complexe energievraagstukken. Qirion ontwerpt, bouwt en 
onderhoudt energienetten en pakt zo een unieke dienst-
verlenende rol. Qirion concentreert zich op het hoogspannings-
domein en ondersteunt steeds vaker bij het ontwikkelen van 
nieuwe netten.
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