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Elia is klaar voor de start van deze 

winter 
 
Aangezien er drie reactoren niet beschikbaar waren, heeft Elia 
statistische analyses gemaakt en simulatieoefeningen gehouden. Het 
was de bedoeling om de overheden, de markt en het publiek te 
informeren. Er werden ook een reeks operationele maatregelen 
genomen om zich op de verschillende omstandigheden die zich zouden 

kunnen voordoen, voor te bereiden en deze op te vangen. De 
weerstoestand is en blijft een belangrijke factor. 
 

De informatie waarnaar de artikels in 'L'Echo' en ‘De Tijd’ verwijzen, heeft 
betrekking op simulatieoefeningen die Elia in oktober heeft gehouden. Deze 
oefeningen zijn gebaseerd enerzijds op een hypothetisch scenario met een 

zeer strenge koudegolf begin december, die voor een gespannen situatie zou 
zorgen, en anderzijds op een normale wintertoestand.  Het is in deze context 
dat de betrokken informatie moet worden bekeken. 
 
De publicatie van de ‘Winter Outlook’ van ENTSO-E (Europese vereniging van 
transmissienetbeheerders) volgende maandag, zal voor bijkomende 
verduidelijking zorgen wat de situatie de komende winter in heel Europa 

betreft.  
 
Sinds de onbeschikbaarheid van de centrale van Doel 4, werden er een reeks 
operationele maatregelen ingevoerd, om zich voor te bereiden en om klaar te 
zijn om dit risico op te vangen. De weerstoestand is en blijft een beslissende 
factor. Het winterweer in België begint nu stilaan, maar er wordt helemaal 
geen koudegolf voorspeld voor de komende twee weken. 

Elia bevestigt dat het alles in het werk heeft gesteld om het risico op 
stroomtekort te beperken. 
 
De campagne www.offon.be, die werd gelanceerd op 3 november, de 
stroomindicator die beschikbaar is via de AppStore en de website 
www.winterklaar.be informeren de Belgische bevolking en zorgen ervoor dat 

de mensen zich kunnen voorbereiden om de juiste acties te ondernemen als er 
een risico op stroomtekort wordt verwacht.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gelieve voor meer 
informatie contact op te 
nemen met: 
 
 
Media 
Barbara Verhaegen 
+32 2 546 73 78 
+32 473 65 39 47 
barbara.verhaegen@elia.be 
 
Axelle Pollet 
+32 2 546 75 11 
+32 475 84 38 91 
axelle.pollet@elia.be 
 
 
Investor Relations 
Tom Schockaert 
+32 2 546 75 79 
+32 494 42 28 65 
investor.relations@elia.be 

http://www.offon.be/
http://www.winterklaar.be/
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________________________________________________________________ 

 
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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


