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Sleutels tot een succesvolle energietransitie
Dinsdag 4 juni 2019 | Antwerp Expo, Antwerpen
Wie ontmoet u?

12.00 Ontvangst en netwerklunch

We verwachten op deze conferentie zeker
100 bestuurders en leidinggevenden van
publieke en private organisaties die
betrokken zijn bij de overgang naar een
duurzame energievoorziening; verantwoordelijken uit de industrie, chemie en energie
sector, grootverbruikers van energie,
kennisinstellingen, universiteiten en
overheden.

13.30 Welkom
Nic Balthazar is uw moderator deze
middag. Hij is bevlogen programmamaker en zeer gemotiveerd om
samen aan de klimaatdoelstellingen
te werken.

13.40 Opening: Towards a low carbon
Belgium 2050

Jos Delbeke, Professor aan de
European University Institute Firenze
en de KU Leuven, en tot voor kort de
hoogste Europese klimaat ambtenaar
belicht vanuit Europees perspectief het energie
beleid richting 2030. Hoe ziet hij vervolgens de
energietransitie voor België?

14.20 Naar een consumentgericht energiesysteem
Ons elektriciteitssysteem staat voor
immense uitdagingen. Om de Europese
klimaatambities waar te maken,
wordt hernieuwbare energieproductie
steeds prominenter en gebeurt het elektriciteitstransport steeds meer op internationale schaal.
Omdat wind en zon variabel zijn, wordt het voor
systeembeheerders steeds uitdagender om de
balans te houden tussen vraag en aanbod.
Chris Peeters, CEO Elia, geeft een interessante
inkijk in het energiesysteem van morgen waar
digitalisering en nieuwe technologieën ervoor zorgen
dat de eindgebruiker een prominentere rol krijgt.

14.40 Duurzame energieopgave in
de transitie
Hoe kunnen we zekere, duurzame en betaalbare
energie garanderen voor de toekomst? Dat betekent
ook voor de energiesector een flinke opgave. Welke
rol neemt de sector en hoe gaat dit ontwikkelen?
Hoe zorgen we dat we op elk moment groene
stroom kunnen leveren voor een zo laag mogelijke
prijs?
We gaan in debat met zowel Chris Peeters als:
Pascal De Buck, CEO Fluxys & Fluxys Belgium en
voorzitter Synergrid
Christophe Galimont, Head of Legal, Regulatory
& PR Eneco
Pieterjan Renier, algemeen directeur VREG
Michael Corten, CEO Bee

15.25 Koffie break
16.05 Opslag met waterstof
Colruyt Group en Fluxys hebben
plannen om op industriële schaal
een power-to-gas installatie te
bouwendie groene elektriciteit omzet
in groene waterstof dat in de bestaande
aardgasinfrastructuur kan worden vervoerd en
opgeslagen. Colruyt Manager Energy & Mobility
Stephan Windels geeft zijn visie op de potentie
en financiële haalbaarheid van het inzetten van
waterstof voor de industrie.

16.25 De weg naar een CO2 neutrale
industrie
Binnen het internationale speelveld is de industrie
in België ook volop bezig de uitstoot van CO2 te
verminderen en te hergebruiken. Wat is er nodig
om een transitie naar CO2-neutraal produceren
mogelijk te maken? We vragen het:
Hans Casier, CEO INEOS Phenol en Voorzitter
Essenscia Belgium
Paul Verbeeck, Voorzitter Raad van Bestuur ECLUSE
Jan Tytgat, Director Government Affairs EU-Benelux
Umicore
Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp en
Voorzitter van The Shift

Deze topontmoeting is de ideale gelegenheid om uw bedrijf te promoten bij uw
doelgroep. Neem voor de mogelijkheden
contact op met Kim Bergwerff:
kb@managementproducties.com

De kosten

Deelname tarief: € 599,Energie & industrietarief: € 549,Tarief overheid en universiteiten: € 499,Bovenstaande bedragen zijn exclusief
BTW en inclusief lunch, consumpties,
documentatie en een parkeerkaart.

Recupereer uw opleidingskosten

Wij zijn dienstverlener voor de KMO-portefeuille. Registratienummer: DV.O100166.
U kunt een beroep op de KMO-portefeuille
doen en een deel van uw kosten terug
vragen. Zie onze website voor meer info.

Congres op niveau

•N
 etwerken in ongedwongen sfeer
• Enthousiaste en deskundige sprekers
• Parkeren altijd inbegrepen
• Kosteloze vervanging door een collega
• T ot 2 weken voor aanvang gratis annuleren

Organisatie

Wij zijn een toonaangevend congresbureau
met inspirerende en strategische netwerkbijeenkomsten op het gebied van havens,
logistiek, offshore, maritiem, energie,
industrie, mobiliteit, bouw en infra.
www.managementproducties.com

Uw congresteam

17.15 Netwerkdrink
“De industrie werkt volop aan
CO2 reductie, verdere uitstoot
verlagen vraagt om samenwerking.”

Daniëlle
Mauri
Schönhage da Cruz
Programma Organisatie

Kim
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13.55 Het Europese klimaaten energiebeleid

Word partner van dit congres!
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