
 

Federale regering bekrachtigt Belgisch energie-eiland als
speerproject voor Europees Covid-herstelfonds 

De federale regering en netbeheerder Elia hebben een overeenkomst over financiële
ondersteuning uit het zogenaamde Recovery & Resilience Facility of kortweg RRF-fonds. Dat
fonds werd tijdens de Covid-crisis door de Europese Commissie opgericht om lidstaten
financieel te ondersteunen bij toekomstgerichte investeringen.  Het RRF-fonds moet de
Europese economie vergroenen en robuuster maken, twee doelstellingen die met de huidige
energiecrisis nog acuter zijn. De ondertekening van het protocol voor de Europese subsidie van
99,7 miljoen euro gebeurde in aanwezigheid van minister van Energie Tinne Van der Straeten en
staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine.

 

Bekijk de video
 

Lees het persbericht
 

 

Meer transmissiecapaciteit tussen België en Frankrijk 
 

Elia en RTE, de Belgische en Franse
transmissienetbeheerder, hebben op 2
december de versterkte hoogspanningslijn
Avelgem-Avelin officieel ingehuldigd. Dit
gebeurde samen met de Waalse minister van
Energie, Philippe Henry, en
vertegenwoordigers van de Franse overheid.
De verbinding Avelgem-Avelin is nu uitgerust
met HTLS-geleiders die een hogere
transmissiecapaciteit hebben (van 3 GW naar
6 GW).

 

Dankzij deze geavanceerde technologie kan er nu dubbel zoveel stroom worden uitgewisseld.
Een versterkte Europese backbone verbetert de bevoorradingszekerheid van de landen,
bevordert de integratie van hernieuwbare energiebronnen en zorgt voor een meer vermaasd
Europees net.  
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Bekijk de video
 

Lees het persbericht
 

 

Elia Group publiceert studie over de elektrificatie van de industrie
 

“Powering Industry towards Net Zero” toont
aan dat de energietransitie zich razendsnel
doorzet in de industrie. Elektrificatie speelt
hierin een sleutelrol. Toegang tot CO2 arme
elektronen aan een stabiele en betaalbare
prijs wordt cruciaal. Tegen 2030 zal het
industriële elektriciteitsverbruik in Duitsland en
België toenemen met respectievelijk 40% en
50%. Elia Group ging in gesprek met meer
dan 50 bedrijven in België en Duitsland om
deze studie te onderbouwen. In deze video
komen enkele van hen aan het woord. 

 

Bekijk de video
 

Lees het persbericht
 

Informatiesessies over flexibiliteit in de industrie
 

Flexibel verbruik is cruciaal om een
hernieuwbaar elektriciteitssysteem in balans te
houden. De industrie speelt hier als
grootverbruiker een cruciale rol.  Dat blijkt ook
uit onze studie. Naast het aanbieden van
zogenaamde balancing diensten zijn er ook
andere mogelijkheden en voordelen. Flexibel
verbruik is een win-win: het kan de totale
energiekost verlagen en helpt mee aan een
betere integratie van hernieuwbare energie.
Elia organiseert in 2023 diverse infosessies
waarin we de voordelen en mogelijkheden van
flexibiliteit toelichten. 

 

Schrijf je hier in
 

Ministers De Croo en Van der Straeten bezoeken offshore platform 
 

Op maandag 21 november verwelkomde Elia
Group Belgisch eerste minister De Croo en
federaal minister van Energie, Tinne Van der
Straeten, op de bouwwerf van Equans in
Hoboken (BE) voor een bezoek aan het
offshore transmissieplatform Baltic Eagle.
50Hertz (het Duitse filiaal van Elia Group) en
Iberdrola (een Spaans nutsbedrijf) zijn samen
verantwoordelijk voor het platform. Het
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platform wordt gebouwd door de joint venture
Equans – Smulders. Het platform wordt begin
volgend jaar in de Duitse Baltische Zee
geplaatst.

 

Bekijk de video
 

Lees het persbericht
 

Elia Group publiceert kwartaalrapport
 

Op vrijdag 25 november maakte Elia Group
haar resultaten voor het derde kwartaal
bekend. Er is een aanzienlijke vooruitgang in
de realisatie van de on- en offshore
investeringsplannen in België en in Duitsland.
Er was ook de succesvolle uitgifte van een
tweede groene obligatie van €750 miljoen
door Eurogrid. Door de versnelling in de
energietransitie en de verhoogde ambities op
vlak van hernieuwbare energie werd het 5-
jarig CAPEX-plan (2023-2027) bijgesteld in
België en Duitsland. Het wordt nu geraamd op
€15,9 miljard.

 

Lees het persbericht
 

Elia organiseert eerste Academic Board 
 

In samenwerking met Belgische universiteiten
start Elia een nieuw samenwerkingsplatform
rond de uitdagingen in de Belgische
energiesector. De werkgroep wil in vooral
onderwerpen behandelen met een
rechtstreekse impact op de industrie en de
eindgebruikers. Tijdens de eerste bijeenkomst
in Brussel stonden twee onderwerpen
centraal: de markt en de netstabiliteit.

 

Bekijk de video
 

Lees het persbericht
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