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Chris Peeters verkozen tot Manager van het Jaar
BRUSSEL – Het financieel-economisch weekblad Trends heeft Elia Group CEO Chris Peeters
uitgeroepen tot Manager van het Jaar 2021. Door corona werd het evenement meermaals
uitgesteld maar vanavond kon de uitreiking dan toch plaatsvinden in aanwezigheid van premier
Alexander De Croo en de fine fleur van de Belgische bedrijfswereld. Met de verkiezing van Chris
Peeters tot Manager van het Jaar kan Elia Group een nooit gezien drieluik voorleggen: de
directieleden Peter Michiels en Catherine Vandenborre zijn eerder verkozen tot respectievelijk HR
Manager (2018) en CFO (2019) van het Jaar.
Chris Peeters is de 37ste Trends Manager van het Jaar. Hij volgt Dirk Coorevits op, CEO van bouwspecialist Soudal.
De andere genomineerden waren Jacques Vandermeiren (Havenbedrijf Antwerpen), Stefaan Gielens (Aedifica),
Anita Van Looveren (OMP) en Lieve Mostrey (Euroclear).

De jury koos Chris Peeters voor zijn sterke visie op de toekomst van de energietransitie en het complexe stakeholder
management dat daarbij hoort. Door sterk te focussen op internationalisering en innovatie is Elia Group geëvolueerd
van een traditionele netbeheerder naar een Europees topbedrijf dat vernieuwing brengt en een indrukwekkend
porfolio kan voorleggen van grote infrastructuurwerken; zowel op land als op zee.

“Chris Peeters is een hardwerkende manager mét visie, die beide voeten op de grond houdt en
in stilte heel wat zaken doet bewegen, waarbij hij de belangen en verwachtingen van de
verschillende stakeholders weet te verzoenen. Hij is er in geslaagd om diepgaande technische
kennis binnen Elia te combineren met heldere en verstaanbare taal naar niet-specialisten.
Onder zijn leiding is Elia Group geëvolueerd van een traditioneel technisch bedrijf naar een
internationale speler met focus op duurzaamheid. Hierbij heeft hij het bedrijf ook een
voortrekkersrol gegeven in de digitale transformatie en het uitgebouwd tot één van de meest
innovatieve netbeheerders van Europa. Het resultaat hiervan is dat Elia Group nu een uiterst
betrouwbare onderneming is geworden met een internationale kijk op de wereld.”

Bart De Smet, juryvoorzitter Trends Manager van het Jaar
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Chris Peeters (55) is opgegroeid in het Limburgse Zonhoven en studeerde burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven. Hij
begon zijn loopbaan als onafhankelijk bouwingenieur, leidde vier jaar lang het staalbedrijf Altro Steel en werkte ook
even als verkoop- en technisch directeur bij Hoogovens Aluminium. Na veertien jaar als partner bij het
consultancybureau McKinsey werd hij in 2012 regiodirecteur (EMEA + Rusland) bij het internationale olieservice
bedrijf Schlumberger.
In 2015 kwam Chris Peeters terecht bij Elia Group waar hij als CEO naast de Belgische netbeheerder Elia ook
verantwoordelijk is voor 50Hertz, 1 van de 4 Duitse netbeheerders.
Onder leiding van Chris Peeters werpt Elia Group zich op als één van de meest innovatieve netbeheerders van
Europa. Naast het succesvol afwerken van een historisch investeringsprogramma publiceert Elia Group geregeld
visienota en rapporten over de toekomst van de energiesector. Met initiatieven als het ‘Internet of Energy’ en een
sterke focus op Consumer-Centricity wil Elia Group het elektriciteitssysteem hertekenen en consumenten met
elektrische auto’s en warmtepompen een actievere rol geven in het elektriciteitssysteem.
Elia Group realiseerde in 2020 een wereldprimeur met de ingebruikname van een eerste hybride interconnector
tussen Duitsland en Denemarken (elektrische interconnector in combinatie met offshore windparken). Met het eerste
energie-eiland voor onze kust kan Elia Group een Europese primeur realiseren op de Noordzee.

“Mijn verkiezing is een erkenning voor alle medewerkers van Elia Group. Zij zijn het die het
bedrijf de voorbije jaren hebben uitgebouwd tot een sterke Europese speler met een primaire
focus op maatschappelijke impact.”
Chris Peeters, Trends Manager van het Jaar en CEO Elia Group
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Over Elia Group
Een Europese top 5 speler

In het belang van de samenleving

Elia Group is actief in elektriciteitstransmissie. We

Als centrale speler in het energiesysteem zet Elia

zorgen dat productie en verbruik op elk moment in

Group zich in voor het belang van de samenleving.

balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen

We spelen in op de snel veranderende energiemix

eindverbruikers van elektriciteit. Met fialen in België

met meer hernieuwbare energie en passen ons

(Elia) en het noorden en oosten van Duitsland

transmissienet voortdurend aan. We zorgen er ook

(50Hertz) beheren we 19.271 km aan

voor dat investeringen op tijd en binnen het budget

hoogspanningsverbindingen. Onze groep behoort

worden uitgevoerd en met een maximale focus op

daarmee tot de Europese top 5. Met een

veiligheid. Bij de realisatie van onze projecten gaan

betrouwbaarheidsgraad van 99,999% geven we de

we voor een proactief stakeholder management

samenleving een robuust elektriciteitsnet dat

waarbij we heel vroeg in het ontwikkelingsproces en

belangrijk is voor de socio-economische welvaart. We

met alle betrokkenen wederzijdse communicatie

willen ook een katalysator zijn voor een geslaagde

opstarten. We stellen onze expertise ook ten dienste

energietransitie naar een betrouwbaar, duurzaam én

van onze sector en bevoegde overheden om het

betaalbaar energiesysteem.

energiesysteem van de toekomst uit te bouwen.

Wij maken de energietransitie waar

Internationaal georiënteerd

Door de uitbouw van internationale hoogspannings-

Naast activiteiten als transmissienetbeheerder, levert

verbindingen en het integreren van steeds grotere

Elia Group diverse consulting diensten aan

hoeveelheden hernieuwbare energieproductie,

internationale klanten via Elia Grid International (EGI).

stimuleert Elia Group zowel de integratie van de

Elia maakt ook deel uit van het consortium Nemo Link

Europese energiemarkt als de decarbonisering van

dat een eerste onderzeese elektrische interconnector

onze samenleving. Tegelijk innoveert Elia Group haar

exploiteert tussen België en Groot-Brittannië.

operationele systemen en ontwikkelt marktproducten
zodat nieuwe technologieën en marktpartijen toegang
krijgen tot ons net. Elia Group maakt zo de
energietransitie waar.

Elia Group is een beursgenoteerde onderneming
waarvan de referentieaandeelhouder de
gemeentelijke holding Publi-T is.

M E E R I N F O R M A T I E : eliagroup.eu & elia.be

Voor meer informatie, contacteer:
Corporate Communications
Marie-Laure Vanwanseele | M +32 499 51 58 | marielaure.vanwanseele@elia.be
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