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Elia Group CEO wordt voorzitter van de
Roundtable for Europe’s Energy Future (REEF)
―

REEF verenigt diverse spelers uit de energiesector en wil een klankbord zijn voor Europese beleidsmakers

―

Chris Peeters neemt fakkel over van Manon van Beek (CEO TenneT)

BRUSSEL | De Rondetafel voor Europa’s Energietoekomst wordt vanaf januari 2022 voorgezeten
door Chris Peeters, CEO van Elia Group. REEF verenigt leidinggevenden uit diverse segmenten
van de energiesector. Als klankbord voor Europese beleidsmakers denkt de organisatie mee over
de praktische realisatie van de energietransitie. De Rondetafel komt meerdere keren per jaar
samen voor open discussies met sleutelspelers van het Europese energiebeleid zoals
vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie en het Europese
parlement.

De Roundtable for Europe's Energy Future is een internationale groep met een unieke samenstelling. Bij REEF zijn
zowel transmissienetbeheerders aangesloten (Elia Group, Tennet, RTE, Statnett, NGV, APG), als
energieproducenten (Statkraft) en diverse (digitale) technologiebedrijven (Hitachi Energy, Siemens Energy, GE
Renewables en IBM Europe). Als cross-sectorale organisatie doet REEF concrete voorstellen over duurzame
energievoorziening en economische verandering. REEF werd 10 jaar geleden opgericht en kent een roterend
voorzitterschap dat om het anderhalf jaar verandert.

“Het voorzitterschap van REEF is een hele eer. Het is een unieke internationale groep van
CEO’s die elkaar vinden in gemeenschappelijke standpunten over het versnellen van de
energietransitie. In het komende anderhalf jaar wil ik een focus op de concrete uitwerking van
de klimaatambities van de Europese Green Deal, het Fit-for-55 programma en de COP26.
Ondanks COVID zijn we er tijdens het voorbije voorzitterschap van Manon Van Beeck in
geslaagd het werk voort te zetten. Ik wil de CEO van TenneT dan ook van harte bedanken voor
haar sterke leiderschap in moeilijke tijden”.
Chris Peeters, CEO Elia Group
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“REEF is een groep van CEO’s die vanuit een persoonlijk engagement een betrouwbare
adviseur willen zijn voor energietransitie vraagstukken die verder gaan dan de grenzen van hun
eigen organisatie. REEF-leden denken in systeemtransitie en zoeken Europese samenwerking
op om de Green Deal samen te realiseren. Ik ben verheugd hoe we in de aanhoudende
COVID-19-situatie meerdere energieke en actiegerichte online dialogen hebben kunnen voeren
met leden van het Europese Parlement en de Europese Commissie, onder wie met Frans
Timmermans. Met plezier en vol vertrouwen draag ik het voorzittersstokje over aan Chris
Peeters. Ik verheug mij op onze aankomende dialogen”.
Manon van Beek, CEO TenneT
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About Elia Group
One of Europe's top five TSOs

In the interest of society

Elia Group is a key player in electricity transmission.

As a key player in the energy system, Elia Group is

We ensure that production and consumption are

committed to working in the interest of society. We are

balanced around the clock, supplying 30 million end

responding to the rapid increase in renewable energy

users with electricity. Through our subsidiaries in

by constantly adapting our transmission grid. We also

Belgium (Elia) and north and east Germany

ensure that investments are made on time and within

(50Hertz), we operate 19,276 km of high-voltage

budget, with a maximum focus on safety. In carrying

connections, meaning that we are one of Europe’s top

out our projects, we manage stakeholders proactively

5 transmission system operators. With a reliability

by establishing two-way communication channels

level of 99.99%, we provide society with a robust

between all relevant parties very early on in the

power grid, which is important for socioeconomic

development process. We also offer our expertise to

prosperity. We also aspire to be a catalyst for a

different players across the sector in order to build the

successful energy transition, helping to establish a

energy system of the future.

reliable, sustainable and affordable energy system.

International focus
We are making the energy transition

In addition to our activities as a transmission system

happen

operator, we provide various consulting services to

By expanding international high-voltage connections
and incorporating ever-increasing amounts of
renewable energy into our grid, we are promoting
both the integration of the European energy market
and the decarbonisation of society. We also

international customers through our third subsidiary,
Elia Grid International (EGI). Elia (in Belgium) is also
part of the Nemo Link consortium, which operates the
first subsea electrical interconnector between Belgium
and the UK.

continuously optimise our operational systems and

The legal entity Elia Group is a listed company whose

develop new market products so that new

core shareholder is the municipal holding company

technologies and market parties can access our grid,

Publi-T.

thus further facilitating the energy transition.
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