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Pieter de Crem volgt Kris Peeters op in de raad 

van bestuur van Elia  
 

 

Brussel 26.02.2021 | Pieter de Crem werd op voorstel van Publi-T 

(referentieaandeelhouder) door de raad van bestuur gecoöpteerd als niet-onafhankelijke 

bestuurder. Hij vervangt Kris Peeters die vicepresident van de Europese Investeringsbank 

wordt. Het mandaat van Mr. Pieter de Crem gaat onmiddellijk in en er zal aan de gewone 

algemene vergadering van 18 mei 2021 worden voorgesteld om zijn mandaat te 

bevestigen. Als niet-onafhankelijke bestuurder zal hij op dezelfde wijze worden bezoldigd 

als de andere leden van de raad van bestuur.  
 

 

Pieter De Crem 

Pieter de Crem werd geboren op 22 juli 1962 in Aalter. Hij heeft een diploma in Romaanse filologie (KUL), 

in Europees Internationaal Recht (VUB) en Advanced Management aan de Harvard Business School. Hij 

begon zijn politieke carrière in 1989 als attaché bij het kabinet van toenmalig Eerste Minister Wilfried Mar-

tens. In 1994 werd hij burgemeester van Aalter, een functie die hij vandaag nog steeds bekleedt. Hij werd 

voor het eerst verkozen tot parlementslid in 1995, was van 2003 tot 2007 voorzitter van de CD&V-fractie in 

de Kamer van Volksvertegenwoordigers en is sinds 2007 voorzitter van de Kamercommissie Binnenlandse 

Zaken. Pieter De Crem bekleedde de ministerportefeuilles van Defensie (2007-2014), Buitenlandse Handel 

(2014-2020) en Binnenlandse Zaken en Veiligheid (2018-2020). Hij was Vice-Eerste Minister (2013-2014) 

en Speciaal Gezant van de Federale Regering voor het onderzoeksproject MYRRHA van het Studiecen-

trum voor Kernenergie (2017-2018). 
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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 eindverbrui-

kers van elektriciteit. Met filialen in België (Elia) en 

het noordoosten van Duitsland (50Hertz) beheren we 

19.271 km aan hoogspanningsverbindingen. Onze 

groep behoort daarmee tot de Europese top 5. Met 

een betrouwbaarheidsgraad van 99,999 % geven we 

de samenleving een robuust elektriciteitsnet dat be-

langrijk 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, sti-

muleert Elia groep zowel de integratie van de Euro-

pese energiemarkt als de decarbonisering van onze 

samenleving. Tegelijk innoveert Elia groep haar ope-

rationele systemen en ontwikkelt marktproducten zo-

dat nieuwe technologieën en marktpartijen toegang 

krijgen tot ons net. Elia groep maakt zo de energie-

transitie 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 her-

nieuwbare energie en passen ons transmissienet voort-

durend 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 stakeholdermana-

gement, waarbij we heel vroeg in het ontwikkelingspro-

ces en met alle betrokkenen wederzijdse communicatie 

opstarten. We stellen onze expertise ook ten dienste 

van onze sector en bevoegde overheden om het ener-

giesysteem van de toekomst uit te bouwen. 

 

Internationaal georiënteerd 

Naast activiteiten als transmissienetbeheerder, levert 

Elia groep diverse consulting diensten aan internationale 

klanten via Elia Grid International (EGI). Elia maakt ook 

deel uit van het consortium Nemo Link dat een eerste 

onderzeese elektrische interconnector bouwt tussen 

België en Groot-Brittannië. Elia groep is actief onder de 

juridische entiteit Elia System Operator, een beursgeno-

teerde onderneming waarvan de referentieaandeelhou-

der de gemeentelijke holding Publi-T is. 

 

Meer informatie: elia.be & eliagroup.eu 
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