
 

 

Elia Group breidt haar
internationale offshore
activiteiten uit

De raad van bestuur van Elia Group heeft
de oprichting van een nieuwe
dochteronderneming goedgekeurd. Met
WindGrid wil Elia Group inspelen op
toekomstige investeringen in
netinfrastructuur op zee. Om de
energietransitie de komende jaren te
versnellen, zijn zowel in Europa als in
andere markten aanzienlijke
investeringen nodig om het offshore net
en de productie van hernieuwbare
energie uit te breiden. De oprichting van
WindGrid is een logische stap in de
verdere uitbouw van Elia Group tot een
internationaal energiebedrijf.       

 

Elia Group legt goede jaarresultaten voor
 

Elia Group investeerde vorig jaar 376,7 miljoen euro in België en 850,9 miljoen in
Duitsland voor een betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar energiesysteem. De grote
infrastructuurwerken vorderden goed en er zijn nieuwe samenwerkingen opgezet
met andere netbeheerders. In België vond de eerste veiling voor het Belgische
capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM) plaats. Nieuwe partnerschappen geven
de toekomstige energiemarkt verder vorm. De Adjusted nettowinst stijgt met 6,6%
tot 328,3 miljoen euro, dankzij de sterke prestatie van Nemo Link en solide operaties
in België. Deze compenseren het lagere resultaat in Duitsland door hogere
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Lees het persbericht

operationele kosten. Een dividend van €1,75 per aandeel zal worden voorgesteld op
de Algemene Vergadering van 17 mei 2022.

https://www.elia.be/
https://www.elia.be/nl/nieuws/persberichten/2022/02/20220222_press-release-windgrid


 

Presentatie jaarcijfers via
videostream

De presentatie van de jaarcijfers kan je
herbekijken op de vernieuwde Investor
Relations website van Elia Group. Naast
een gedetailleerd overzicht van de
�nanciële resultaten door CFO Catherine
Vandenborre heeft CEO Chris Peeters de
context en de toekomstige projecten van
de groep toegelicht.

Lees het persbericht

 

Bekijk de presentatie

 

De Baltische zee als
belangrijke groeipool 

Europa wil de offshore wind capaciteit
tegen 2030 verviervoudigen tot 60 MW.
Naast de Noordzee wordt ook de
Baltische zee een belangrijke groeipool
waar grootschalige infrastructuurwerken
nodig zijn. Tijdens de presentatie van de
jaarcijfers gaf Stefan Kapferer een
beknopt overzicht van de bestaande en
toekomstige projecten.  

Bekijk de video    

 

Investor Relations
website vernieuwd

Alle �nanciële informatie van Elia
Transmission Belgium (ETB) en Elia
Group vind je nu samen terug op de
vernieuwde Investor Relations site. Elia
Group positioneert zich als een �nancieel
gezond bedrijf met een maatschappelijk
relevante strategie en sterk
businessmodel. Alle �nanciële informatie
over de groep zo duidelijk en transparant
mogelijk communiceren is dan ook
belangrijk. De volledige navigatie is
herzien en er is een nieuwe manier
uitgewerkt om de talrijke documenten te
visualiseren.       

Ondek de website hier

https://www.youtube.com/watch?v=m4MNKVyme-8&t=900s
https://www.elia.be/nl/nieuws/persberichten/2022/02/20220222_elia-group-q4-2021-press-release
https://www.youtube.com/watch?v=m4MNKVyme-8&t=900s
https://www.youtube.com/watch?v=3TSqRoV_IKI
https://investor.eliagroup.eu/


 

50Hertz brengt samen
met Tennet windenergie
uit de Noordzee naar
Duitsland

Transmissienetbeheerders 50Hertz en
Tennet gaan samenwerken aan de bouw
van een zogenaamde multi-terminal
hub. Dit innovatieve project brengt op
een ef�ciënte manier windenergie uit de
Duitse Noordzee naar de verbruikcentra
op het vasteland. De multi-terminal hub-
oplossing brengt meerdere
gelijkstroomverbindingen (HVDC)
samen. Daardoor is er slecht één AC/DC-
converterstation nodig in plaats van drie.
Door de samenwerking wordt 50Hertz
de enige Duitse netbeheerder die zowel
in de Noordzee als de Oostzee actief is.  

Bekijk de video

 

Viessmann en 50Hertz
werken samen aan
intelligente regeling van
warmtepompen

Om de energietransitie te realiseren,
werken Viessman, een verwarmings-,
koelings- en ventilatiebedrijf en 50Hertz
samen aan het project ViFlex. Daarin
zullen warmtepompen als virtuele
energiecentrales helpen om
netcongesties te verlichten of op te
lossen. Op die manier kunnen ze het
elektriciteitssysteem met een groot
aandeel hernieuwbare energie
ondersteunen. Tegelijkertijd kunnen
deelnemende huishoudens besparen op
de energiefactuur. 

Lees meer

 

https://www.youtube.com/watch?v=OEi5bPhCsXc
https://www.50hertz.com/en/News/FullarticleNewsof50Hertz/11609/viessmann-and-50hertz-work-together-on-intelligent-control-of-heat-pumps


en waterstof in het eigen netgebied.
Tegen 2030 zou de elektriciteitsvraag
met een derde stijgen. Het verbruik van
waterstof zou groeien van 500 miljoen
kWh vandaag naar 7 miljard kWh in
2030. Dit blijkt uit de resultaten van twee
onderzoeken die het bedrijf bij
verschillende adviesbureaus heeft laten
uitvoeren en nu samen heeft gebracht.

Lees meer

 

Elia is opnieuw een ‘Top
Employer’

Voor het vijfde jaar op rij behoort Elia tot
de beste werkgevers van België. Elia
behaalde een zeer hoge algemene score
en steeg van 78 naar 87 procent. Elia
boekte de grootste vooruitgang op het
vlak van diversiteit en inclusie en
leiderschap. Het label ‘Top Employer’
beloont bedrijven die hun medewerkers
een uitstekende werkomgeving bieden.
Dit jaar ontvingen 84 Belgische
bedrijven deze onderscheiding. Het is
een mooie erkenning voor de
inspanningen van alle Elia-medewerkers
tijdens de voorbije uitdagende periode.

Lees het persbericht

 

 

50Hertz voorspelt
stijgende vraag aan
stroom en waterstof

50Hertz bereidt zich voor op een
toename van de vraag naar elektriciteit

https://www.50hertz.com/en/News/FullarticleNewsof50Hertz/12233/50hertz-studies-identify-germanys-northeast-as-an-excellent-location-for-climate-neutral-industries
https://www.elia.be/nl/nieuws/persberichten/2022/01/20220120_elia-named-top-employer-for-the-fifth-year-in-a-row


EGI onderzoekt mogelijke
energie-uitwisselingen
tussen Europa & MENA

Begin februari organiseerde Elia Grid
International (EGI) een tweedaagse
workshop over de energie-uitwisselingen
tussen Europa en de regio van het
Midden-Oosten & Noord-Afrika (MENA).
Experts uit beide regio's deelden
ervaringen over de integratie van
hernieuwbare energiebronnen. Voor Elia
Group namen Dr. Dirk Biermann en
Didier Wiot deel aan de workshop. De
MENA-regio is een van de beste ter
wereld voor hernieuwbare energie en
kan Europa helpen om volledig te
decarboniseren. 

 

Februari breekt
windrecords

De maand februari is goed op weg om
een recordmaand te worden op vlak van
windenergie. De verschillende stormen
zorgden voor nieuwe productierecords.
Op 6 februari produceerden
windturbines 94.400 MWh, een nieuw
absoluut dagrecord. Ook de passage van
storm Eunice en Franklin zorgde voor
zeer mooie productiecijfers. Geen
dagrecord echter. Het waaide zo hard
dat de turbines op zee voor de eerste
keer ooit allemaal in veilige modus
moesten en er dus heel even geen
productie was.

 

Meer weten over EGI

Chris Peeters te gast op
Belgische dag tijdens
Wereldexpo Dubai

Op de Belgische dag tijdens de
Wereldexpo in Dubai 2020, woonde Elia
Group CEO Chris Peeters een lunch bij
met Koning Filip, vice-premier Sophie
Wilmès en de Belgische Ambassadeur
bij de Verenigde Arabische Emiraten
Peter Claes. Gespreksonderwerp was de
energietransitie en hoe verschillende
actoren uit de hele samenleving nodig
zijn om in te spelen op de
opportuniteiten die de decarbonisatie
biedt. Elia Group werkt al meerdere jaren
samen met partners in het Midden-
Oosten via haar adviesbureau EGI (Elia
Grid International).

Meer weten 

https://eliagrid-int.com/
https://lnkd.in/gmQ38CcT


Bekijk de video

 

Open Innovation
Challenge in het teken
van duurzaamheid

De zesde editie van de Open Innovation
Challenge (OIC) wil innovatie stimuleren
en versnellen richting een
koolstofneutrale samenleving. Elia Group
engageert zich om het voortouw te
nemen bij de decarbonisering van de
elektriciteitssector, maar wil ook haar
eigen activiteiten verduurzamen.  Met
het programma ActNow stelt het zich
ambitieuze en concrete doelen die
bijdragen aan de SDG’s (de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen) van de
Verenigde Naties. De Open Innovation
Challenge wil mee bijdragen aan deze
doelstellingen.

 

Arti�ciële intelligentie
optimaliseert planning
offshore onderhoud

Elia werkt aan een tool die het beste
moment voorspelt voor
onderhoudswerken op het Modular
Offshore Grid (MOG).  Data over
weerpatronen en dagelijkse
voortgangsrapporten zijn gebruikt om
een   machine learning-model te trainen
dat het offshore-team adviseert of de
weersomstandigheden hen in staat
stellen om het MOG veilig te bereiken.

U kunt hier meer lezen over deze en
andere innovaties op onze vernieuwde
innovatiewebsite.

 

Lees meer

Lees het persbericht

Storm zorg voor
indrukwekkende beelden

De storm van 18 februari werd
aangekondigd als één van de krachtigste
in dertig jaar. Elia kondigde een
vooralarm af. Onze crisiscellen waren in
verhoogde waakzaamheid en ploegen
stonden klaar om in te grijpen indien
nodig. Hier en daar was er beperkte
schade maar de bevoorrading kwam
nergens in het gedrang. Het leverde ook
spectaculaire beelden op van op het
MOG, ons schakelplatform op zee.        

Bekijk de video 

https://www.facebook.com/eliacorporate/videos/1113475962761320
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6897932696811888640
https://www.elia.be/nl/nieuws/persberichten/2022/02/20220211_elia-group-s-sixth-open-innovation-challenge-is-focused-on-sustainability
https://innovation.eliagroup.eu/projects
https://www.facebook.com/watch/?v=1113475962761320


 

GRID DATA
 

Interconnecties Systeemdienst Verbruik en

productie

 

Gegevens MNA Total solar forecast Total wind forecast

 

Verantwoordelijke uitgever:

Pascale Fonck | Keizerlaan 20 B- 1000 Brussel

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u de nieuwsbrieven en communicaties van Elia te sturen. U kunt op elk moment gebruik

maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief en in onze communicaties. Meer informatie over de verwerking van uw

persoonlijke gegevens is beschikbaar in ons privacybeleid.

 

Thibaud Wyngaard nieuwe bestuurder bij Elia Group
 

       Luc Hujoel is met pensioen is is niet langer bestuurder bij Elia Group. Sinds 1 janauri is
hij vervangen door Thibaud Wyngaard als gecoöpteerd bestuurder. De algemene
vergadering van 17 mei 2022 zal beslissen over zijn de�nitieve verkiezing. Wyngaard is
schepen in Ukkel en assistent-onderzoeker aan de ULB.

https://www.linkedin.com/company/elia
https://www.facebook.com/eliacorporate
https://twitter.com/eliacorporate
https://www.elia.be/nl/grid-data/maandgegevens/december-2021#interconections
https://www.elia.be/nl/grid-data/maandgegevens/december-2021#interconections
https://www.elia.be/nl/grid-data/maandgegevens/december-2021#system-services
https://www.elia.be/nl/grid-data/maandgegevens/december-2021#system-services
https://www.elia.be/nl/grid-data/maandgegevens/december-2021#consumption-and-generation
https://www.elia.be/nl/grid-data/maandgegevens/december-2021#consumption-and-generation
https://www.elia.be/nl/grid-data/transmissie/day-ahead-referentieprijs
https://www.elia.be/nl/grid-data/transmissie/day-ahead-referentieprijs
https://www.elia.be/nl/grid-data/maandgegevens/december-2021#total-solar-forecast
https://www.elia.be/nl/grid-data/maandgegevens/december-2021#total-solar-forecast
https://www.elia.be/nl/grid-data/maandgegevens/december-2021#total-wind-forecast
https://www.elia.be/nl/grid-data/maandgegevens/december-2021#total-wind-forecast
https://www.elia.be/nl/online-privacybeleid

