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S&P Global bevestigt de BBB+ rating van Elia 
Group, Eurogrid en ETB en herziet de outlook 
naar negatief voor Elia Group en Eurogrid 
 
Gereglementeerde informatie 

Hoogtepunten 

 

— Kredietratings van Elia Group, ETB en Eurogrid blijven ongewijzigd 

— S&P Global bevestigt de kredietratings van BBB+ en herziet de outlook naar “negatief” voor Elia Group en 

Eurogrid. De kredietrating van ETB blijft ongewijzigd op BBB+ met stabiele outlook 

 

BRUSSEL - BERLIJN | S&P Global (S&P) bevestigt de langetermijnrating van BBB+ van Elia Group en 

Eurogrid GmbH (“Eurogrid”), maar wijzigt de stabiele outlook in een negatieve. De langetermijnrating van 

Elia Transmission Belgium (“ETB”) bleef ongewijzigd op BBB+ met een stabiele outlook. Door een rating met 

negatieve outlook te geven, geeft S&P aan dat de aangepaste kredietratio « FFO / schuld » van Elia Group en 

Eurogrid zou kunnen dalen tot onder de grens van de S&P richtlijnen voor haar rating en dit door de recent 

aangekondigde CAPEX-update en de herziene financiële beleidsdoelstellingen. 

 

De ratingactie volgt op de aankondiging van 25 november 2022 met betrekking tot het nieuwe CAPEX-plan 2023-

2027 dat geraamd wordt op ongeveer €7,2 miljard en €8,7 miljard voor respectievelijk België en Duitsland. Door de 

versnelling van de CAPEX besliste de Raad van Bestuur om de financiële beleidsdoelstellingen voor Elia Group en 

Eurogrid te herzien. Hierbij gingen ze van het nagestreefde ratingniveau ‘BBB+’ naar een rating van ‘minimum BBB’, 

waarbij een ‘rating floor’ wordt geïntroduceerd (in tegenstelling tot een vaste ratingdoelstelling).  

 

Elia Group zal haar CAPEX-plan in België en Duitsland blijven financieren overeenkomstig met de huidige gearing 

ratio’s. Daardoor zal de versnelling van de CAPEX naar verwachting een groter effect hebben op Eurogrid dan op 

ETB. Hierdoor hebben we ons financieel beleid voor Eurogrid en Elia Group herzien, uitgaande van een voorzichtige 

aanpak waarbij Elia Group voldoende marge houdt ten opzichte van de financiële beleidsdoelstellingen. Het 

financieel beleid van ETB blijft ongewijzigd op BBB+. Elia Group zal maatregelen overwegen om het eigen vermogen 

verder te ondersteunen en om haar balans en ratings bij ETB en Eurogrid te beschermen, op voorwaarde dat de 

regelgevende kaders gunstig blijven voor investeringen.  

 

S&P zal besluiten over de negatieve outlook voor Elia Group en Eurogrid zodra er voldoende duidelijkheid is over de 

beslissingen van regelgevers over de nieuwe regelgevende kaders en er duidelijkheid is over de tijdigheid en 

omvang van corrigerende maatregelen. 
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Corporate Communication 
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Over Elia Group 

 

Een Europese top 5 speler 

Elia Group is een belangrijke speler in 

elektriciteitstransmissie. We zorgen dat productie en 

verbruik op elk moment in balans zijn. Zo voorzien we 30 

miljoen eindgebruikers van elektriciteit. Met filialen in 

België (Elia) en het noorden en oosten van Duitsland 

(50Hertz) beheren we 19.192 km aan 

hoogspanningsverbindingen. Onze groep behoort 

daarmee tot de Europese top 5. Met een 

betrouwbaarheidsgraad van 99,99% geven we de 

samenleving een robuust elektriciteitsnet, wat belangrijk 

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 

hoogspanningsverbindingen en het integreren van 

steeds grotere hoeveelheden hernieuwbare 

energieproductie, stimuleren we zowel de integratie van 

de Europese energiemarkt als de decarbonisering van 

onze samenleving. Tegelijk optimaliseren we 

voortdurend onze operationele systemen en ontwikkelen 

wij nieuwe marktproducten zodat nieuwe technologieën 

en marktpartijen toegang krijgen tot ons net. Elia Group 

versnelt zo de energietransitie. 

In het belang van de samenleving 

Als centrale speler in het energiesysteem handelt Elia 

Group in het belang van de samenleving. We spelen in 

op de snelle toename van hernieuwbare energiebronnen 

door ons transmissienet voortdurend aan te passen. We 

zorgen er ook voor dat onze 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 opstarten. We stellen onze 

expertise ook ten dienste van verschillende spelers in de 

sector om het energiesysteem van de toekomst uit te 

bouwen. 

 

Internationaal georiënteerd 

Naast activiteiten als transmissienetbeheerder leveren 

we ook consultingdiensten aan internationale klanten via 

onze dochteronderneming Elia Grid International (EGI). 

De voorbije jaren heeft de Groep enkele nieuwe niet-

gereguleerde activiteiten opgezet, waaronder re.alto en 

Windgrid. re.alto is de eerste Europese marktplaats voor 

de uitwisseling van energiegegevens via 

gestandaardiseerde energie-API’s. Met Windgrid, een 

dochteronderneming, breiden we onze overzeese 

activiteiten verder uit en dragen we bij aan de 

ontwikkeling van offshore elektriciteitsnetten binnen en 

buiten Europa. 

 

De juridische entiteit Elia Group is een beursgenoteerde 

onderneming waarvan de belangrijkste 

referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-

T is. 
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