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Elia Group is een van de 20 bedrijven die deel 
uitmaken van de nieuwe beursindex BEL®ESG  
 

Brussel, 15 februari 2023 | Elia Group is een van de Belgische bedrijven die geselecteerd werden om deel uit 

te maken van de BEL®ESG, de nieuwe beursindex voor duurzaamheid die vandaag gelanceerd wordt door 

Euronext. Deze index beantwoordt aan de toenemende vraag van de markt naar een betere zichtbaarheid van 

duurzame beleggingsinstrumenten. Hij zal de 20 in Brussel genoteerde bedrijven opvolgen met de best 

practices op het vlak van milieu, maatschappij en governance (ESG). We zijn er trots op dat we deel uitmaken 

van deze index en dat onze duurzaamheidsstrategie via ons ActNow-programma opnieuw erkend wordt. 

 

Bel®ESG, de nieuwe Belgische duurzaamheidsindex 

Deze nieuwe index identificeert en volgt de 20 bedrijven uit de BEL® 20 en de BEL® Mid die de best practices inzake 

milieu, maatschappij en governance (ESG) konden aantonen. Deze duurzame versie van de nationale blue chip-index 

werd gelanceerd door Euronext en zal voortaan dus ook de in Brussel genoteerde aandelen volgen. Dit is de vijfde 

nationale variant na de lanceringen van de CAC® 40 ESG (Frankrijk), de MIB® ESG (Italië), de AEX® ESG (Nederland) 

en de OBX® ESG (Noorwegen). De index is ontworpen om beleggers te helpen bedrijven te identificeren die zich 

inzetten voor duurzame ontwikkeling door economische prestaties te combineren met ESG-overwegingen. Deze 

nieuwe index werd samen met “Sustainalytics” ontwikkeld, één van de toonaangevende onderzoeks- en ratinginstituten 

voor ESG-gegevens. De samenstelling van de index zal elk kwartaal worden herzien.  

 

Het resultaat van jarenlang werk 

De opname van Elia Group in de nieuwe BEL®ESG-index is het resultaat van ActNow, het duurzaamheidsprogramma 

dat Elia Group enkele jaren geleden heeft gelanceerd. ActNow heeft duurzaamheid centraal gesteld in de strategie van 

de groep door concrete en meetbare doelstellingen te formuleren. ActNow focust op vijf belangrijke dimensies in lijn 

met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Via dit programma engageert Elia 

Group zich voor meer klimaatactie, de decarbonisering van de elektriciteitssector en van haar eigen activiteiten (1). 

Met het ActNow-programma wil Elia Group ook de impact van haar infrastructuur op het milieu zoveel mogelijk 

beperken (2). De groep werkt bovendien continu om de gezondheid en veiligheid van haar werknemers en 

onderaannemers te verbeteren (3) en zet zich in voor diversiteit, gelijkheid en inclusie (4). Ten slotte wordt er veel 

aandacht besteed aan goed bestuur om een blijvend succes op lange termijn te garanderen (5). 
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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. 

Elia Group 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 haar activiteiten als transmissienetbeheerder levert 

Elia Group ook consultingdiensten aan internationale klanten 

via haar dochteronderneming Elia Grid International. 

Onlangs lanceerde Elia Group nieuwe niet-gereguleerde 

activiteiten zoals re.alto, het eerste Europese marktplatform 

voor de uitwisseling van energiegegevens via 

gestandaardiseerde API’s op energiegebied, en WindGrid, 

een dochteronderneming die de activiteiten van Elia Group 

in het buitenland verder zal ontwikkelen door bij te dragen tot 

de uitbreiding van de offshore elektriciteitsnetten in Europa 

en daarbuiten. 

 

De juridische entiteit Elia Group is een beursgenoteerde 

onderneming waarvan de belangrijkste 

referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is. 

 

eliagroup.eu 
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