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Nieuwe samenstelling Raad van Bestuur van 
Elia 
 
De Raad van Bestuur van Elia heeft de dagorde vastgelegd van de algemene 
aandeelhoudersvergadering van 20 mei 2014. De Raad van Bestuur stelt voor 
om tijdens de algemene vergadering de heer Luc De Temmerman, de heer Frank 
Donck en mevrouw Saskia Van Uffelen te benoemen tot nieuwe onafhankelijke 
bestuurders van de onderneming en de heer Luc Hujoel te benoemen tot niet-
onafhankelijk bestuurder op voordracht van Publi-T.  

De mandaten van de heer Luc Van Nevel,  Thierry Willemarck en de heer Clément De 
Meersman lopen ten einde na de volgende algemene aandeelhoudersvergadering als 
gevolg van wettelijke restricties, aangezien zij al sedert 12 jaar als onafhankelijke 
bestuurders in de Raad van Elia zetelen. 

De heer Luc De Temmerman is ingenieur Chemie en doctor in de Toegepaste 
Wetenschappen (universiteit van Leuven). Hij behaalde ook een MBA aan de universiteit 
van Brussel. Op dit ogenblik is hij onafhankelijk adviseur nadat hij een ruime ervaring 
heeft opgebouwd van ongeveer 30 jaar in belangrijke functies in Monsanto Chemical 
Company, Solutia Inc en Galata Chemicals, LLC. 

De heer Frank Donck is licentiaat in de Rechten (universiteit van Gent) en behaalde een 
master in Financial Management aan de Vlerick Management School. Hij is gedelegeerd 
bestuurder van de Belgische onderneming 3D Participaties en bekleedt mandaten binnen 
de Telenet Group, KBC, Greenyard Foods en Atenor Group. 

Mevrouw Saskia Van Uffelen is gegradueerde in de lichamelijke opvoeding (Hoger 
Instituut voor Lichamelijke Opvoeding) en in de pedagogische wetenschappen (Hoger 
Pedagogisch Instituut van Antwerpen). Zij legt 25 jaar ervaring voor in bedrijven als 
Xerox, Compaq Computer, Hewlett-Packard Belux, NorthgateArinso et Bull Belux. Zij 
bekleedt mandaten, o.a. in Berenschot, Universiteit Antwerpen, IMinds, de Vlaamse 
Administratie. 

Op voordracht van referentieaandeelhouder Publi-T zal de Raad van Bestuur eveneens 
aan de algemene aandeelhoudersvergadering voorstellen om de heer Luc Hujoel te 
benoemen tot onafhankelijk bestuurder om Jeniffer Debatisse op te volgen, die 
ontslagnemend is. Luc Hujoel is master in de Economische Wetenschappen (UCL). Hij 
oefende de voorbije 30 jaar verschillende functies uit in de elektriciteits- en gassector. 
Hij is algemeen directeur van de beheersmaatschappij voor de distirbutienetten Sibelga.. 
Hij is bestuurder van Fluxys N.V. 
 
 
Even eraan herinneren dat de Raad van bestuur van Ellia is samnegesteld uit veertien 
bestuurders, waarvan de helft onafhankelijke bestuurders zijn. 
 
De huidige bestuurders en het directiecomité van Elia houden eraan mevrouw Jennifer 
Debatisse,  de heer Clément De Meersman, de heer Luc Van Nevel en de heer Thierry 
Willemarck, te danken voor hun kostbare expertise en voor hun bijdrage aan de 
ontwikkeling van de Elia groep.  
________________________________________________________________ 
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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