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Cécile Flandre, CFO van Belfius Insurance,
treedt toe tot de Raad van Bestuur van Elia
De Raad van Bestuur van Elia heeft Cécile Flandre als bestuurder van Elia benoemd op
voordracht van de referentieaandeelhouder Publi-T.
Zij volgt Leen Van den Neste op die ontslag heeft genomen.
De Raad van Bestuur van Elia heeft de benoeming van Cécile Flandre als bestuurder van Elia goedgekeurd
op voordracht van de referentieaandeelhouder Publi-T. Zij volgt Leen Van den Neste op.

Cécile Flandre is Chief Financial Officer van Belfius Insurance. Als wiskundige en actuaris
bekleedde ze verschillende functies in de financiële sector en in het toezicht op
verzekeringsmaatschappijen bij de Nationale Bank van België.

Ter herinnering: de Raad van Bestuur van Elia is samengesteld uit veertien bestuurders,
waarvan de helft onafhankelijke bestuurders zijn.
De Raad van Bestuur heeft overigens op zijn bijeenkomst van 28 februari 2013 voor het eerst de twee
regeringsvertegenwoordigers verwelkomd die zijn aangeduid in overeenstemming met de nieuwe
Elektriciteitswet (wet van 8 januari 2012), die de bepalingen van het derde pakket Europese
energierichtlijnen in Belgisch recht omzet.
Het gaat om Nicolas De Coster, energie- en milieuadviseur bij het kabinet van de staatssecretaris voor
Energie, en Neele Roobrouck, energieadviseur van de vice-eerste minister.
Over Elia:
De Elia groep is opgebouwd rond twee transmissienetbeheerders voor elektriciteit, met name Elia
Transmission in België en (in samenwerking met IFM, Industry Funds Management) 50Hertz Transmission,
een van de vier Duitse transmissienetbeheerders (actief in het noorden en het oosten van Duitsland). Met
meer dan 1900 medewerkers en een netwerk van zo’n 18 300 km hoogspanningsverbindingen ten dienste
van 30 miljoen eindconsumenten behoort de groep tot de top 5 van de Europese netbeheerders. Hij staat
in voor de efficiënte, betrouwbare en zekere transmissie van elektriciteit van producenten naar
distributienetbeheerders en grote industriële gebruikers, alsook voor de import en export van elektriciteit
van en naar de buurlanden. De groep is een drijvende kracht in de ontwikkeling van de Europese
elektriciteitsmarkt en de integratie van hernieuwbare energie.
Naast zijn activiteiten als netbeheerder in België en Duitsland biedt de Elia groep aan bedrijven een waaier
van consultancy- en engineeringactiviteiten aan.
De groep treedt op onder de wettelijke entiteit Elia System Operator, een beursgenoteerde onderneming
waarvan
de
belangrijkste
referentieaandeelhouder
de
gemeentelijke
holding
Publi-T is.
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