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Mediacontacten 
 

 

 

Brussel – Naar aanleiding van de verkiezingen in mei 2019 publiceert netbeheerder Elia haar 

verkiezingsmemorandum. Hierin onderlijnt Elia de nood aan een gecoördineerd lange termijn 

energiebeleid. Om dit te realiseren roept Elia de beleidsmakers op om een actieve rol op te 

nemen. Centraal staan de verdere Europese marktintegratie, investeringen in infrastructuur en 

het stimuleren van nieuwe opportuniteiten dankzij digitalisering en elektrificatie met een centrale 

rol voor de consument. Daarnaast vraagt Elia om snel werk te maken van, en uitvoering te geven 

aan, een capaciteitsvergoedingsmechanisme om de bevoorradingszekerheid te handhaven bij 

de geplande nucleaire phase-out. De huidige marktsignalen zijn immers onvoldoende om nieuwe 

investeringen in vervangingscapaciteit aan te trekken. 

 

In het memorandum schetst Elia de context, de uitdagingen én de prioritaire aandachtspunten voor de 

komende regeerperiode. De energietransitie creëert immers een ongeziene dynamiek in de Belgische 

en Europese energiesector. De expansie van hernieuwbare en decentrale energieproductie, de 

opkomst van nieuwe technologieën en marktspelers en de toenemende internationale samenwerking, 

zorgen voor immense uitdagingen. Dit zowel op maatschappelijk, economisch als technologisch vlak. 

 

Centraal staan drie elementen die bijdragen tot een geslaagde energietransitie. Zo is het noodzakelijk 

om de Europese integratie van het Belgische elektriciteitssysteem te versnellen. Daarnaast moet er 

volgens Elia verder geïnvesteerd worden in de elektriciteitsinfrastructuur, zowel aan land als op zee. 

Deze twee elementen zullen ertoe bijdragen dat de bevoorradingszekerheid van onze energie in de 

toekomst beter gegarandeerd wordt en onze energie ook duurzamer en competitiever zal zijn. Tot slot 

ziet Elia ook heel wat opportuniteiten om de consument actiever te betrekken bij de energietransitie 

dankzij de digitalisering en de toenemende elektrificatie. Om dit allemaal te realiseren is het essentieel 

dat beleidsmakers een actieve rol opnemen, barrières wegnemen en gecoördineerd samenwerken voor 

de uitwerking van het energiebeleid. 

 
 

Chris Peeters, Chief Executive Officer van Elia: 

 De energiesector heeft nood aan een gecoördineerd langetermijnbeleid. Willen we in de toekomst een 
betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar energiesysteem voor onze industrie en gezinnen, dan moeten 
er in de volgende legislatuur belangrijke keuzes gemaakt worden. De fundamenten hiervoor werden 
gelegd in de Energievisie van 2018.Laat ons hierop verder bouwen en de ambities tijdens de volgende 
legislatuur ook realiseren. 
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Elia wil de energietransitie en de realisatie van de Energievisie ondersteunen door volop in te zetten op 

een elektriciteitssysteem dat steeds toegang biedt tot elektriciteit aan de beste prijs in een Europese 

markt. Daarvoor moeten we de Europese en Belgische hernieuwbare energie verder uitbouwen en 

integreren. 

 

Op korte termijn moet er volgens Elia een capaciteitsvergoedingsmechanisme uitgewerkt worden om 

de bevoorradingszekerheid te garanderen. Nog voor de verkiezingen van mei moet hiervoor het wettelijk 

kader worden goedgekeurd. Het is echter in de volgende regeerperiode dat dit systeem verder moet 

uitgebouwd en geïmplementeerd worden. In elk toekomstscenario is er namelijk nieuwe capaciteit en 

investeringen nodig. De huidige en verwachte marktsignalen zijn onvoldoende om deze aan te trekken.  

 

Tot slot roept Elia op om werk te maken van een energiesysteem waarin de consument centraal staat. 

Dankzij digitalisering en verdere elektrificatie kan de consument in de toekomst mee participeren in ons 

energiesysteem door z’n technologische investeringen zoals zonnepanelen, elektrische auto’s,  

warmtepompen, etc. flexibel aan te bieden om vraag en aanbod aan elektriciteit te helpen balanceren.   

Elia roept op om de nodige maatregelen te voorzien zodat dit systeem verder uitgebouwd kan worden 

samen met de marktspelers. 

 
 

 

 



 

  

 

 
  



 

  

 

Over Elia groep 

EEN EUROPESE TOP 5 SPELER  

Elia groep is actief in elektriciteitstransmissie. We 

zorgen dat productie en verbruik op elk moment in 

balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen eindverbruikers 

van elektriciteit. Met filialen in België (Elia) en het 

noordoosten van Duitsland (50Hertz) beheren we 

18.600 km aan hoogspannings-verbindingen. Onze 

groep behoort daarmee tot de Europese top 5. Met 

een betrouwbaarheidsgraad van 99,99% geven we de 

samenleving een robuust elektriciteitsnet dat 

belangrijk is voor de socio-economische welvaart. We 

willen ook een katalysator zijn voor een geslaagde 

energietransitie naar een betrouwbaar, duurzaam én 

betaalbaar energiesysteem.  

WIJ MAKEN DE ENERGIETRANSITIE 

WAAR 

 Door de uitbouw van internationale hoogspannings-

verbindingen en het integreren van steeds grotere 

hoeveelheden hernieuwbare energieproductie, 

stimuleert Elia groep zowel de integratie van de 

Europese energiemarkt als de decarbonisering van 

onze samenleving. Tegelijk innoveert Elia groep haar 

operationele systemen en ontwikkelt marktproducten 

zodat nieuwe technologieën en marktpartijen toegang 

krijgen tot ons net. Elia groep maakt zo de 

energietransitie waar.

 

IN HET BELANG VAN DE SAMENLEVING 

Als centrale speler in het energiesysteem zet Elia 

groep zich in voor het belang van de samenleving. We 

spelen in op de snel veranderende energiemix met 

meer hernieuwbare energie en passen ons 

transmissienet voortdurend aan. We zorgen er ook 

voor dat investeringen op tijd en binnen het budget 

worden uitgevoerd en met een maximale focus op 

veiligheid. Bij de realisatie van onze projecten gaan 

we voor een proactief stakeholder management 

waarbij we heel vroeg in het ontwikkelingsproces en 

met alle betrokkenen wederzijdse communicatie 

opstarten. We stellen onze expertise ook ten dienste 

van onze sector en bevoegde overheden om het 

energiesysteem van de toekomst uit te bouwen.  

INTERNATIONAAL GEORIËNTEERD 

Naast activiteiten als transmissienetbeheerder, levert 

Elia groep diverse consulting diensten aan 

internationale klanten via Elia Grid International (EGI). 

Elia maakt ook deel uit van het consortium Nemo Link 

dat een eerste onderzeese elektrische interconnector 

bouwt tussen België en Groot-Brittannië. 

Elia groep is actief onder de juridische entiteit Elia 

System Operator, een beursgenoteerde onder-

neming waarvan de referentieaandeelhouder de 

gemeentelijke holding Publi-T is. 

www.elia.be 
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