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BRUSSEL – BERLIJN | Als gezamenlijke aandeelhouders van 50Hertz, zijn Elia en de 

Duitse investeringsbank KfW verheugd aan te kondigen dat Stefan Kapferer aan het 

hoofd komt van het Duitse netbedrijf. Kapferer brengt een pak ervaring en expertise mee. 

Als voorzitter van de raad van bestuur van BDEW, de Duitse vereniging van energie- en 

waterindustrieën, heeft hij een ruime kennis van de energiesector. Dankzij eerdere 

functies als plaatsvervangend secretaris-generaal van de OESO in Parijs en 

Staatssecretaris bij het Federale Ministerie van Economie en Technologie, heeft hij ook 

internationale ervaring en een sterk netwerk. Kapferer begint bij 50Hertz ten laatste in 

januari 2020. 

 

Chris Peeters, CEO Elia groep:  

Stefan Kapferer kwam als beste kandidaat uit de selectieprocedure. Zijn ervaring als 

Staatssecretaris en voorzitter van de BDEW maakt dat hij een sterke voeling heeft met wat 

leeft in de Duitse samenleving. Dit is een sterk punt als toekomstige CEO van 50Hertz omdat 

wij vanuit onze rol als netbeheerder werken in het belang van de gemeenschap die we dienen. 

Dankzij zijn internationale ervaring als plaatsvervangend secretaris-generaal van de OESO in 

Parijs, is Kapferer ook internationaal georiënteerd wat past in het Europese groeiverhaal van 

onze groep. In combinatie met de technische competenties van het management en de 

medewerkers van 50Hertz, zijn we ervan overtuigd dat we met Stefan Kapferer het groeipad 

van 50Hertz in Duitsland kunnen voortzetten en de energietransitie ten volle waarmaken. Wij 

zijn dan ook bijzonder verheugd dat hij de toekomst van onze dochteronderneming mee vorm 

zal geven.  
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Dr. Lutz-Christian Funke, Executive Director KfW:  

Als aandeelhouder namens de Duitse federale overheid zijn we verheugd met de komst van 

Stefan Kapferer als CEO van 50Hertz. Hij heeft politieke ervaring en een uitstekend netwerk 

waardoor hij ook bekend is bij KfW. Stefan Kapferer is ervaren in de energiesector en heeft in 

het verleden met succes in verschillende posities gewerkt, zowel in de politiek als in het 

bedrijfsleven, waar hij steeds de brug kon slaan met de beleidsmakers. De competenties die 

hij in deze functies heeft verworven, zullen hem helpen bij 50Hertz om de verdere ontwikkeling 

en toekomstige uitdagingen voor de Duitse en Europese energiemarkt aan te pakken. We 

wensen hem en het hele 50Hertz-team hierbij veel succes.  

 

Stefan Kapferer, toekomstige CEO 50Hertz:  

Ik kijk erg uit naar de spannende uitdaging om met 50Hertz samen te werken aan de 

concrete implementatie van de Energiewende. De Energiewende wordt steeds uitdagender en 

speelt zich steeds meer af op Europese schaal.  50Hertz is altijd een voortrekker geweest in 

de integratie van hernieuwbare energie. Samen met Elia denkt 50Hertz verder dan de nationale 

grenzen. Ik kijk uit naar de nieuwe uitdaging, ook al is het moeilijk voor mij om afscheid te 

nemen van BDEW.  

 

Stefan Kapferer (Karlsruhe, °1965) studeerde Administratieve Wetenschappen aan de 

universiteit van Konstanz. Hij startte zijn carrière bij de liberale partij FDP (Freie Demokratische 

Partei) waar hij o.a. aan het hoofd stond van de afdeling strategie en campagnes. In 2003 werd 

hij directeur-generaal bij de kanselarij van Nedersaksen, de vertegenwoordiger van de 

deelstaat Nedersaksen bij de Duitse federatie.  

Tussen 2008 en 2014 was hij Staatssecretaris op diverse departementen, o.a. voor 

Gezondheid, Economie en Technologie. Hij zorgde voor de implementatie van verschillende 

wetten in de context van de Duitse ‘Energiewende’ en vertegenwoordigde geregeld Duitsland 

in de Raad van ministers van Energie bij de Europese Unie.  

In 2014 nam Stefan Kapferer een internationale functie op als plaatsvervangend secretaris-

generaal van de OESO in Parijs om vanaf 2016 voorzitter te worden van de raad van bestuur 

van BDEW, de Duitse vereniging van energie- en waterindustrieën. 

Stefan Kapferer begint ten laatste op 1 januari 2020. Tot zolang blijft Dr. Frank Golletz naast 

Chief Technical Officer bij 50Hertz ook plaatsvervangend CEO.   
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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 fialen in België (Elia) en het 

noordoosten van Duitsland (50Hertz) beheren we 

18.990 km aan hoogspannings-verbindingen. Onze 

groep behoort daarmee tot de Europese top 5. Met 

een betrouwbaarheidsgraad van 99,999% 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 haar dochteronderneming 

Elia Grid International (EGI). Elia controleert ook 

Eurogrid International, de holdingvennootschap 

boven de Duitse TNB 50 Hertz. Elia maakt ook deel 

uit van het Nemo Link consortium dat de eerste 

onderzeese elektrische interconnector tussen België 

en Groot-Brittannië uitbaat. 

De 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/www.eliagroup.eu 

Elia System Operator  
Boulevard de l’Empereur 20  
1000 Brussels – Belgium 

50Hertz GmbH  
Heidestraße 2  
D-10557 Berlin – Germany  
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