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PERSBERICHT | Brussel, 22 december 2021 

Elia Transmission Belgium publiceert zijn eerste 
Green Finance Framework dat zijn 
financieringstrategie afstemt op zijn ambitie om 
de energietransitie te versnellen 

Elia Group zet zich in om de energietransitie te faciliteren. Vanuit dit engagement heeft Elia Transmission 

Belgium (ETB) - het Belgische filiaal van Elia Group - zijn allereerste Green Finance Framework gepubliceerd. 

Dit kader schetst hoe het bedrijf zijn investeringen zal oriënteren naar projecten met duidelijke 

milieuvoordelen, zodat de financieringsstrategie van ETB in lijn is met zijn ambitie om de groene transitie te 

versnellen en met zijn duurzaamheidsactieplan ‘Act Now’.   

 

Het Green Finance Framework van ETB dat in december werd gepubliceerd geeft aan hoe het bedrijf Green Finance 

Instruments (groene financieringsinstrumenten) zal uitgeven. Het betreft efficiënte groene financieringsinstrumenten 

die kunnen worden aangewend om investeringen te richten op projecten die duidelijke milieuvoordelen bieden, zoals 

bijvoorbeeld projecten die de integratie van hernieuwbare energie in het systeem ondersteunen.   

 

Tussen 2021 en 2025, wil ETB €3,2 miljard in zijn onshore en offshore netinfrastructuur investeren, om grote 

volumes hernieuwbare energieproductie in het elektriciteitssysteem te integreren. Zo zouden de Eligible Green 

Projects (projecten die in aanmerking komen voor groene financiering) van ETB,  investeringsprojecten kunnen zijn 

die bijvoorbeeld toegespitst zijn op de integratie van offshore windproductie in het net of op de ontwikkeling en 

versterking van de binnenlandse ‘backbone’ van het net of de bouw van interconnectoren die de uitwisseling van 

overtollige hernieuwbare energie over de grenzen heen mogelijk maken. Deze projecten zullen op hun beurt de 

duurzame elektricificatie van de samenleving ondersteunen, wat essentieel is om Europa tegen 2050 klimaatneutraal 

te maken. 

 

“Duurzaamheid maakt al verschillende jaren volwaardig deel uit van de activiteiten van ETB. 

De lancering van het Green Finance Framework stelt ons in de mogelijkheid om duurzaamheid 

in onze financiering te integreren en toont aan hoe belangrijk de schuldenmarkt is voor de 

ondersteuning van de nodige investeringen om de groene transitie te versnellen.” 

Catherine Vandenborre, CFO Elia Group 

 

Afstemming op ‘Act Now’ en de Europese Green Deal 

Het Green Finance Framework van ETB ligt volledig in de lijn van het duurzaamheidsactieplan ‘Act Now’ van Elia 

Group waarin concrete en meetbare doelstellingen werden gedefineerd die aangeven hoe de groep duurzaamheid 



 

2 

   

kan integreren in al zijn bedrijfsprocessen en -activiteiten. Act Now geeft aan hoe Elia Group zal bijdragen aan de 

realisatie van de doelstellingen van de Europese Green Deal en omvat vijf dimensies, die elk gelinkt zijn aan één of 

meerdere van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties.   

 

Daarenboven is het Green Finance Framework rechtstreeks gelinkt aan de Taxonomy Regulation van de Europese 

Commissie die tot doel heeft investeringen aan te trekken voor duurzame projecten en activiteiten en de Green Deal-

doelstellingen te realiseren. Eerder dit jaar maakte Elia Group een analyse van de aansprakelijkheid (eligibility) en 

afstemming (alignment), wat de EU Taxonomy Regulation betreft. Zowel de ‘EU Taxonomy Case Study’ van Elia 

Group als het Green Finance Framework zijn gebaseerd op de criteria vermeld in de EU Taxonomy Climate 

Delegated Act en op de transparantievereisten zoals bepaald in de voorgestelde EU Green Bond Standard.    

 

Afstemming op de best practice 

Positieve SPO van ISS ESG 

ETB schakelde ISS ESG in om te beoordelen in welke mate zijn Green Finance Framework in overeenstemming was 

met zowel de Green Bond Principles van de International Capital Market Association 2021 als met de Green Loan 

Principles van de Loan Market Association 2021. ISS ESG leverde een Second Party Opinion (SPO) waarin positief 

werd geoordeeld over de afstemming van het Green Finance Framework met de bovenvermelde principes alsook 

met de EU Taxonomy Climate Delegated Act en de voorgestelde EU Green Bond Standard.  

Het Green Finance Framework van ETB is ook in lijn met de Green Bond Principles (GBP, Groene 

Obligatiebeginselen) van de International Capital Markets Association (ICMA)  en de Green Loan Principles van de 

Loan Market Association’s (LMA). Dat zijn allebei reeksen vrijwillige richtlijnen die transparantie en openbaarmaking 

aanbevelen en de integriteit bij de ontwikkeling van Green Finance Instruments bevorderen.  

Het Green Finance Framework van ETB en het SPO-rapport kan u raadplegen op website.  

https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en
https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/european-green-bond-standard_en
https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/
https://www.lsta.org/content/green-loan-principles/
https://www.elia.be/en/investor-relations/european-green-bonds
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Over Elia Group 

 

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 energieproductie 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 

stakeholdermanagement, 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 consultingdiensten aan 

internationale klanten via Elia Grid International (EGI). 

Elia maakt ook deel uit van het consortium Nemo Link 

dat de eerste onderzeese elektrische interconnector 

exploiteert tussen België en Groot-Brittannië.  

Elia Group is een beursgenoteerde onderneming 

waarvan de referentieaandeelhouder de 

gemeentelijke holding Publi-T is. 

 

MEER INFORMATIE: eliagroup.eu & elia.be 

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 filialen in België 

(Elia) en het noordoosten van Duitsland (50Hertz) 

beheren we 19.276 km aan 

hoogspanningsverbindingen. Onze groep behoort 

daarmee tot de Europese top 5. Met een 

betrouwbaarheidsgraad van 99,99% 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 

hoogspanningsverbindingen 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 

optimaliseert Elia groep voortdurend zijn operationele 

systemen en ontwikkelt ze nieuwe marktproducten 

zodat nieuwe technologieën en marktpartijen toegang 

krijgen tot ons net. Elia groep faciliteert zo de 

energietransitie. 

Neem voor meer informatie contact op met:  

Investor Relations       

Yannick Dekoninck  |  T +32 2 546 70 76  |  M +32 478 90 13 16  |  investor.relations@elia.be  

Stéphanie Luyten  |  T +32 2 546 74 29  |  M +32 467 05 44 95  |  investor.relations@elia.be  
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