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Tussentijdse verklaring: Q3 2016 
 

 Elia en Amprion hebben de leveringscontracten ondertekend 

voor de kabelverbinding van ALEGRrO, de eerste interconnectie 
tussen Duitsland en België 
 

 Duitse regulator heeft rendement op eigen vermogen voor 
elektriciteits- en gasnetten vastgelegd   
 

 Nieuwe Belgisch-Franse & Belgisch-Nederlandse intraday 

oplossing is gelanceerd 
 

 
Elia en Amprion hebben de contracten ondertekend voor de levering 
van de ALEGRrO-kabelverbinding, de eerste interconnectie tussen 
Duitsland en België 

Op 29 september tekenden Elia en Amprion het leveringscontract voor het 
kabelnet van de eerste interconnectie tussen Duitsland en België met het 
bedrijf waaraan de uitvoering van het contract is toegewezen. Het gaat om 
Silec Cable dat tot ’s werelds grootste draad- en kabelfabrikant General Cable 
behoort. Het zal instaan voor de volledige uitvoering van het turnkey-project in 
België, inclusief het ontwerp, de materialen nodig voor de uitvoering, de 
bouwwerkzaamheden, de installatie én de inbedrijfstelling van de 

ondergrondse 320-kV HVDC-kabel.  
 
De ALEGrO-hoogspanningsverbinding kan tot 1.000 MW aan elektriciteit 
transporteren in de richting van België of van Duitsland. De 
transmissienetbeheerders zullen de elektriciteitsstromen tussen beide landen 
gemakkelijk kunnen sturen. De verbinding zal ongeveer 100 km lang zijn en 

voldoende elektriciteit transporteren om een half miljoen gezinnen van stroom 

te voorzien. 
 

Duitse regulator heeft rendement op eigen vermogen voor 
elektriciteits- en gasnetten vastgelegd.  

De Duitse regulator maakte op 12 oktober het nieuwe rendementspercentage 
op eigen vermogen bekend dat van toepassing zal zijn vanaf 2019. Er is een 
percentage vastgesteld van 6,91% voor investeringen gerealiseerd na 2006 en 
één van 5,12% voor investeringen gerealiseerd voor 2006. De nieuwe 
rendementspercentages zullen van kracht blijven gedurende de volgende 

regulatoire periode van vijf jaar (2019-2023). Bovenop de regeling voor het 
rendementspercentrage op het eigen vermogen komen in de volgende twee 
jaren nog de vereiste algemene en individuele efficiëntieniveaus die zullen 
worden bepaald en de kostenbasis voor de derde regulatoire periode. Deze 
elementen zullen alle een impact hebben op de financiële positie van de 
onderneming. 

 

Nieuwe Belgisch-Franse & Belgisch-Nederlandse intraday oplossing is 
gelanceerd 

Op 5 oktober werd de Belgische intraday-markt succesvol gekoppeld met de 
intraday-markten in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Nederland en 
Zwitserland. Om dit te realiseren werd er op de Belgisch-Franse en Belgisch-
Nederlandse biedzones een nieuw intraday-allocatiemechanisme ingevoerd. Dit 

mechanisme zal de liquiditeit op de intraday-markten nog doen toenemen.  
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Financiële vooruitzichten 

Zoals aangegeven in het persbericht over de halfjaarresultaten van 2016 kan 
de Elia groep geen concrete winstprognose over 2016 maken omdat het 
jaarresultaat afhankelijk is van parameters die pas eind 2016 gekend zullen 
zijn of berekend kunnen worden(o.a. de Belgische 10-jarige rentevoet, de 

Beta-factor van het Elia-aandeel en het inflatiecijfer). Wij hebben echter het 
volle vertrouwen dat de Elia groep ook in het laatste kwartaal van dit jaar 
sterke operationele resultaten zal boeken. In Duitsland zal in 2016 het 
resultaat wat onder druk komen te staan door de piek in de cyclus van de 
onderhoudsactiviteiten tengevolge van de grote investeringen die daar de 
laatste jaren werden uitgevoerd.  

 

Financiële kalender 

Publicatie jaarresultaten 2016   24 februari 2017 
Publicatie jaarverslag 2016   begin april 2017 
Algemene aandeelhoudersvergadering  16 mei 2017 
 
 

Over Elia Group 

 
De Elia groep is opgebouwd rond twee transmissienetbeheerders voor elektriciteit 
(TNB's), Elia Transmission in België en (in samenwerking met IFM, Industry Funds 
Management) 50Hertz Transmission, een van de vier Duitse TNB's die actief is in het 
noorden en het oosten van Duitsland. 

 
Met meer dan 2.000 medewerkers en een net dat zich uitstrekt over ongeveer 18.300 
km aan hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 miljoen eindgebruikers, is de 
Groep één van de vijf grootste netbeheerders in Europa. 

 
Hij zorgt voor het efficiënt, betrouwbaar en veilig transport van de elektriciteit van de 
producenten naar de distributienetbeheerders en de grote industriële gebruikers, alsook 
voor de in- en uitvoer 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 TNB in België en Duitsland biedt de Elia groep een ruim aanbod 
van consultancy- en engineeringactiviteiten aan bedrijven via haar dochteronderneming 
Elia Grid International (EGI). 

  

De Groep is actief onder de juridische entiteit Elia System Operator, een 
beursgenoteerde onderneming waarvan de referentieaandeelhouder de 
gemeentelijke holding Publi-T is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


