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Elia informeert om het risico op
stroomtekort zoveel mogelijk te beperken

Elia wil zijn rol van netbeheerder ten volle opnemen om de bevolking
en de marktspelers heldere informatie te bezorgen en het risico op
stroomtekort zoveel mogelijk te  beperken.

Lancering van de 'stroomindicator'

Elia heeft een indicator online geplaatst die het evenwicht aangeeft tussen de vraag
en het aanbod van elektriciteit in België. De indicator, gebaseerd op een
kleurencode, toont de situatie van de dag, evenals een schatting voor de volgende
zes dagen. De indicator is beschikbaar op de website www.winterklaar.be, op de
startpagina van Elia en via de gratis app 'Elia4cast'.
De stroomindicator zal ook terug te vinden zijn op de nieuwe website van de FOD
Economie, www.OffOn.be, die een rationeel elektriciteitsverbruik aanmoedigt
tijdens de periode met stroomtekort. Elia verleent zijn actieve steun aan deze
aanpak, waarbij niet alleen de bevolking, maar ook de ondernemingen en
overheidsinstellingen worden aangesproken, om de nodige inspanningen te doen en
zo stroomonderbrekingen te voorkomen.

Aanleg van de strategische reserve

Sinds dit jaar voorziet Elia op verzoek van de overheid een strategische reserve.
Deze strategische reserve is vastgelegd op een volume van 850 MW voor de
winterperiode van 1 november 2014 tot 31 maart 2015, en omvat twee
gascentrales, plus het beheer van de vraag via grote industriële verbruikers. De
reserve zal worden geactiveerd als op korte termijn een niet te verwaarlozen risico
wordt vastgesteld op een 'structureel tekort' aan elektriciteit.

Jacques Vandermeiren, CEO van Elia: “De afgelopen maanden hebben de teams
van Elia hard gewerkt om de wintermaanden zo goed mogelijk voor te bereiden. Wij
willen een maximum aan instrumenten aanreiken aan onze partners, van
producenten tot verbruikers en van distributienetbeheerders tot federale,
gewestelijke en lokale overheden. Zo kunnen we samen de risico's op stroomtekort
en eventuele onderbrekingen optimaal beheren, om de hinder voor de bevolking
beperkt te houden.”
________________________________________________________________

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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