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Chris Peeters aangesteld als nieuwe 
CEO Elia 
 
De raad van bestuur van de Elia groep heeft Chris Peeters aangesteld als nieuwe 
Chief Executive Officer (CEO), onder voorbehoud van een eensluidend advies door 
de CREG, de Belgische regulator. 
 
Chris Peeters is 48 jaar en behaalde een diploma burgerlijk ingenieur aan de 
Universiteit van Leuven. De afgelopen 3 jaar leidde hij de Business Consulting 
activiteiten van Schlumberger in Europa, Rusland, Afrika en het Midden-Oosten.  
Voordien was hij 14 jaar actief voor  McKinsey & Company - waarvan 7 jaar als 
partner, gespecialiseerd in de energiesector. De eerste tien jaar van zijn 
beroepsloopbaan richtte hij een engineeringfirma op en vervolgens een producent 
van bouwmaterialen, om nadien aan de slag te gaan bij Hoogovens Aluminium als 
Sales & Technical Manager voor een deel van Europa. 
 
Miriam Maes, voorzitter van de raad van bestuur: "Chris Peeters is een sterke leider 
met een uitgebreide ervaring en een diepgaande kennis van de energiesector. Zijn 
strategisch en organisatorisch talent vormen een solide basis om Elia de komende 
jaren te leiden. Wij kijken ernaar uit om met Chris samen te werken. Hij is de 
geschikte CEO voor de Elia groep en we zijn ervan overtuigd dat hij een 
waardevolle gesprekspartner zal zijn voor de regelgevende overheden, de regering 
en andere stakeholders.” 
 
Chris Peeters: "Ik ben bijzonder vereerd met mijn benoeming als CEO van Elia. De 
expertise van de Elia-medewerkers en hun bekwaamheid bij het realiseren van 
belangrijke projecten in België en Duitsland hebben indruk op me gemaakt. Ik 
verheug me erop om ten dienste van de Elia groep te staan en het bedrijf te 
kunnen leiden doorheen de uitdagingen van de energietransitie.” 
 
Chris Peeters zal starten in zijn nieuwe functie als CEO op 6 juli 2015.  
 
De raad van bestuur dankt François Cornélis voor zijn commitment en bijdrage 
tijdens de afgelopen vijf maanden. Hij heeft de continuïteit bij Elia verzekerd en een 
aantal belangrijke projecten met succes geleid. 
 
 

________________________________________________________________ 
 
Over Elia 
 
De Elia groep bestaat uit twee transmissienetbeheerders (TNB’S) voor elektriciteit, Elia 
Transmission in België en (in samenwerking met IFM, Industry Funds Management) 
50Hertz Transmission, een van de vier Duitse TNB’s, die actief is in het noorden en het 
oosten van Duitsland. Met meer dan 1.900 medewerkers en een net dat zich uitstrekt 
over ongeveer 18.300 km aan hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 miljoen 
eindgebruikers, is de Groep één van de vijf grootste netbeheerders in Europa. Hij zorgt 
voor het efficiënt, betrouwbaar en veilig transport van de elektriciteit van de 
producenten naar de distributienetbeheerders en de grote industriële verbruikers, alsook 
voor de in- en uitvoer van elektriciteit van en naar de buurlanden. De Groep is een 
stuwende kracht in de ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkt en de integratie 
van hernieuwbare energie. 
 
Naast zijn activiteiten als TNB in België en Duitsland biedt de Elia groep een ruim aanbod 
van consultancy- en engineeringactiviteiten aan bedrijven aan. 
 
De Groep is actief onder de juridische entiteit Elia System Operator, een 
beursgenoteerde onderneming waarvan de referentieaandeelhouder de gemeentelijke 
holding Publi-T is. 
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