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Elia Group lanceert verbeterd Inside Information 
Platform en versterkt daarmee haar engagement 
voor transparantie  
 
Elia Group heeft een verbeterd Inside Information Platform (IIP) gelanceerd dat datavisualisatie verschaft 

over de onbeschikbaarheid van elektriciteitsvoorzieningen van haar transmissienetbeheerders Elia (in 

België) en 50Hertz (in Duitsland). De groep biedt haar nieuwe visualisatieplatform gratis aan andere 

Belgische marktdeelnemers aan om de correcte openbaarmaking van hun voorkennis te verzekeren. Zo 

versterkt Elia Group haar engagement voor digitalisering, consumentengerichtheid en transparantie in het 

belang van de samenleving. 

 

Op grond van REMIT-verordening (EU) nr. 1227/2011, moeten marktdeelnemers vanaf 1 januari 2021 hun voorken-

nis via een Inside Information Platform (IPP) melden aan ACER, het Agentschap van de Europese Unie voor de sa-

menwerking tussen energieregulators. Na een evaluatie in september 2020 heeft Elia Group de titel van IIP ontvan-

gen en in januari werd een webfeed gelanceerd in het kader van de nieuwe rapporteringsvereisten. Deze webfeed 

verschafte actuele informatie over de onderbrekingen in het transmissienet van haar Belgische filiaal Elia en garan-

deerde zo de continuïteit in de transparante informatieverstrekking. Het IIP werd ook vrij ter beschikking gesteld aan 

andere marktdeelnemers in heel België.   

 

Begin deze maand lanceerde Elia Group een verbeterd IIP, dat bestaat uit een dashboard op de website dat deze 

urgent market messages (UMM) of dringende marktberichten communiceert aan de hand van datavisualisatie. 

50Hertz, het Duitse filiaal van Elia Group, gebruikt het sindsdien voor de publicatie van haar voorkennis, net als een 

aantal andere Belgische marktspelers die al voor het platform hadden gekozen.   
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Het IIP verschaft aldus duidelijke informatie over geplande en ongeplande onbeschikbaarheden in verband met de 

productie, het transport en het verbruik van elektriciteit in de gebieden van elk energiebedrijf dat UMM via het plat-

form publiceert. 

 

Het visualisatieplatform zal op 1 juli verder worden verbeterd, wanneer andere marktinformatie via het platform be-

schikbaar zal worden gesteld. Dit zal de laatste stap zijn in de effectieve openbaarmaking van voorwetenschap en 

bevestigt het engagement van Elia Group voor transparantie in het belang van de samenleving en haar wens om een 

bedrijf te worden dat gegevens en consumenten centraal stelt. 

 

Voor meer informatie, of voor marktdeelnemers die Elia Group willen contacteren om het IIP als hun platform te ge-

bruiken, kunt u terecht op de IIP-pagina op de website van Elia Group. 
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Over Elia Group 

 

 

 

 

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 eindverbrui-

kers van elektriciteit. Met filialen in België (Elia) en 

het noordoosten van Duitsland (50Hertz) beheren we 

19.271 km aan hoogspanningsverbindingen. Onze 

groep behoort daarmee tot de Europese top 5. Met 

een betrouwbaarheidsgraad van 99,999% geven we 

de samenleving een robuust elektriciteitsnet dat be-

langrijk 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 hoogspannings-

verbindingen en het integreren van steeds grotere 

hoeveelheden hernieuwbare energieproductie, sti-

muleert Elia groep zowel de integratie van de Euro-

pese energiemarkt als de decarbonisering van onze 

samenleving. Tegelijk innoveert Elia groep haar ope-

rationele systemen en ontwikkelt marktproducten zo-

dat nieuwe technologieën en marktpartijen toegang 

krijgen tot ons net. Elia groep maakt zo de energie-

transitie waar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 energie 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 op-

starten. 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 internatio-

nale klanten via Elia Grid International (EGI). Elia 

maakt ook deel uit van het consortium Nemo Link dat 

de eerste onderzeese elektrische interconnector ex-

ploiteert tussen België en Groot-Brittannië.  

 

Elia groep is een beursgenoteerde onderneming 

waarvan de referentieaandeelhouder de gemeente-

lijke holding Publi-T is. 

 

Meer informatie: eliagroup.eu 
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