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Elia Group en Maleisisch nutsbedrijf TNB
versterken samenwerking om kennis en ervaring
te delen
BRUSSEL – KUALA LUMPUR | Elia Group en Tenaga Nasional Berhad (TNB) hebben een tweede
memorandum van overeenstemming (MoU) ondertekend. De vernieuwde overeenkomst herbevestigt de
gezamenlijke ambities en verzekert een nauwere samenwerking op vlak van netontwikkeling, asset
management, integratie van hernieuwbare energie en marktactiviteiten. Met de overeenkomst wordt de
bestaande samenwerking versterkt. Er zal nog sterker worden ingezet op het uitwisselen van kennis en
ervaringen die gecommercialiseerd kunnen worden naar andere bedrijven in de energiesector.

Elia Group, beheerder van het transmissienet in België (Elia) en het noordoosten van Duitsland (50Hertz), en TNB,
het grootste nutsbedrijf van Maleisië, ondertekenden een eerste MoU in 2017. Elia Grid International (EGI), het consulting bedrijf van de groep, heeft de samenwerking opgezet en zorgde voor de uitwisseling van best practices. De
overeenkomst was aanvankelijk voor twee jaar, maar beide partijen besloten om tot 2020 te blijven samenwerken.

In deze periode hebben Elia Group en TNB hun ervaring en knowhow omtrent capaciteitsopbouw uitgewisseld, is er
deelgenomen aan meer dan 10 gezamenlijke sessies om kennis te delen en zijn ook verschillende studies voorgesteld op meerdere conferenties, waaronder de Conference of the Electric Power Supply Industry in Maleisië. De bedrijven hebben nauw samengewerkt rond 15 verschillende thema's, gaande van grensoverschrijdende elektriciteitshandel en marktactiviteiten tot netontwikkeling, netstudies en de integratie van hernieuwbare energiebronnen.

Elia Group en TNB zijn partners die voor dezelfde uitdagingen staan. Wij zetten ons
allebei volledig in voor de energietransitie en werken aan onze respectievelijke internationale groeistrategieën. Door van elkaar te leren, kunnen we onze doelstellingen
sneller bereiken. Het is dan ook logisch dat we blijven samenwerken en onze best
practices delen.
Chris Peeters, CEO Elia Group
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Tijdens een virtuele ceremonie ondertekenden Chris Peeters, CEO van Elia Group, en Datuk Baharin Din, CEO van
TNB, de tweede MoU. Hoewel dit akkoord voortbouwt op het eerste (waarbij EGI nog steeds fungeert als facilitator)
zal de interactie tussen beide bedrijven in de komende twee jaar versterkt worden door de oprichting van specifieke
samenwerkingsclusters. De tweede MoU zal gezamenlijke leermomenten en informatie-uitwisseling vergemakkelijken. Hierbij ligt de nadruk o.a. op goede operationele activiteiten, optimalisering van systeemoperaties en het inspelen op veranderende regelgeving. Net zoals bij de eerste MoU, zullen de medewerkers van beide bedrijven blijven
deelnemen aan detacheringen en opleidingen op de projectlocaties van het andere bedrijf.

Ik ben ervan overtuigd dat Elia Group, die met haar betrouwbaarheidsgraad van
99,999% tot de top 5 van Europese transmissienetbeheerders behoort, een schat
aan kennis kan delen met TNB, vooral met betrekking tot een succesvolle energietransitie waarbij de integratie van grote volumes hernieuwbare energie in het net van
cruciaal belang is.
– Datuk Baharin Din, CEO van TNB

TNB en Elia Group delen gemeenschappelijke ambities omtrent duurzaamheid en de groei van hun activiteiten op
internationaal niveau. Zo dragen ze bij tot een wereldwijde versnelling van de energietransitie. Beide bedrijven delen
expertise in operationele activiteiten, digitalisering en klantgerichtheid. Terwijl TNB dochterondernemingen heeft in
onder meer Turkije, India en het Verenigd Koninkrijk, is Elia Group actief in België en het noordoosten van Duitsland.
Op basis van de kennis en expertise van Elia Group in deze twee landen, ondersteunt Elia Grid International energieklanten in de Verenigde Arabische Emiraten, Albanië, Vietnam en Australië.
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Over Elia Group
Een Europese top 5 speler

In het belang van de samenleving

Elia groep is actief in elektriciteitstransmissie. We

Als centrale speler in het energiesysteem zet Elia

zorgen dat productie en verbruik op elk moment in

groep zich in voor het belang van de samenleving.

balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen eindverbrui-

We spelen in op de snel veranderende energiemix

kers van elektriciteit. Met filialen in België (Elia) en

met meer hernieuwbare energieproductie en passen

het noordoosten van Duitsland (50Hertz) beheren we

ons transmissienet voortdurend aan. We zorgen er

19.276 km aan hoogspanningsverbindingen. Onze

ook voor dat investeringen op tijd en binnen het bud-

groep behoort daarmee tot de Europese top 5. Met

get worden uitgevoerd en met een maximale focus

een betrouwbaarheidsgraad van 99,99% geven we

op veiligheid. Bij de realisatie van onze projecten

de samenleving een robuust elektriciteitsnet dat be-

gaan we voor een proactief stakeholdermanage-

langrijk is voor de socio-economische welvaart. We

ment, waarbij we heel vroeg in het ontwikkelingspro-

willen ook een katalysator zijn voor een geslaagde

ces en met alle betrokkenen wederzijdse communi-

energietransitie naar een betrouwbaar, duurzaam én

catie opstarten. We stellen onze expertise ook ten

betaalbaar energiesysteem.

dienste van onze sector en bevoegde overheden om
het energiesysteem van de toekomst uit te bouwen.

Wij maken de energietransitie waar
Door de uitbouw van internationale hoogspannings-

Internationaal georiënteerd

verbindingen en het integreren van steeds grotere

Naast activiteiten als transmissienetbeheerder levert

hoeveelheden hernieuwbare energieproductie, sti-

Elia groep diverse consultingdiensten aan internatio-

muleert Elia groep zowel de integratie van de Euro-

nale klanten via Elia Grid International (EGI). Elia

pese energiemarkt als de decarbonisering van onze

maakt ook deel uit van het consortium Nemo Link dat

samenleving. Tegelijk optimaliseert Elia groep voort-

de eerste onderzeese elektrische interconnector ex-

durend haar operationele systemen en ontwikkelt ze

ploiteert tussen België en Groot-Brittannië.

nieuwe marktproducten zodat nieuwe technologieën
en marktpartijen toegang krijgen tot ons net. Elia

Elia Group is een beursgenoteerde onderneming

groep faciliteert zo de energietransitie.

waarvan de referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is.

Meer informatie: eliagroup.eu
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