
 

   

Netbeheerder: PBE 

Bestuursorgaan: Directiecomité 

Datum vergadering:  05/02/2018 

 

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten 

 

1. Notulen van het directiecomité van 29.01.2018 

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 

 

2. Financiële toestand   

Nihil 

 

 

3. Gronden  

Nihil 

 

 

4. Personeel  

4.1. Functiewijziging personeelslid  

Het DC gaat akkoord met de voorgestelde functiewijziging een personeelslid. 

 

4.2. Aanwerving  

Het DC gaat akkoord met de aanwerving van een nieuwe personeelslid. 

 

 

5. Infrax Bestuursorganen  

5.1. Feedback RVB Infrax 01.02.2018 

- Fiber-to-the-Home 

Er wordt uitgebreid toelichting gegeven bij een voorstel voor selectie van de POC/piloot gebieden, 

zoals reeds goedgekeurd door de RVB van Fluvius op datum van 19.01.2018 en de RVB van Infrax 

van 01.02.2018. 

Het DC gaat akkoord met dit voorstel, dat ter kennis zal worden gebracht van de RVB van de PBE in 

zitting van 19.02.2018. 

Er wordt eveneens toelichting gegeven bij een voorstel van toegangscontract dat de samenwerking 

regelt tussen Eandis/Infrax en mogelijke operatoren. Hierbij staan Eandis/Infrax in voor de aanleg en 

het onderhoud van de infrastructuur, en de operatoren voor het aanbieden van diensten op die 

infrastructuur. 

Dit toegangscontract werd eveneens reeds goedgekeurd door de RVB van Infrax van 01.02.2018. 

Het DC gaat eveneens akkoord met dit voorstel van toegangscontract dat voor finale goedkeuring zal 

worden voorgelegd aan de RVB van de PBE van 19.02.2018. 

 

 

 

 



- Fiber-to-the-City 

Het DC neemt kennis bij een aanbod Fiber-to-the-City. 

Hierbij wordt een nieuwe, voor de gemeenten attractievere mogelijkheid gecreëerd voor het aansluiten 

van bij locaties via glasvezel. Vooral voor scholen komt dergelijk nieuw aanbod tegemoet aan een 

behoefte tot snellere verbinding dan vandaag. 

 

 

6. PBE algemeen 

6.1. Fusie PBE – Intergas 

Het DC gaat akkoord met het ontwerp van brief, zoals dat na goedkeuring van de voorgenomen fusie 

tussen Intergas en Eandis op de RVB van Intergas van 07.02.2018 en die van de PBE van 19.02.2018, 

aan de Colleges ter kennisgeving zal worden bezorgd. 

 

6.2. Agenda RVB PBE dd. 19.02.2018 

Het DC bepaalt de agenda voor de RVB van de PBE van 19.02.201. 

 

6.3. Infosessies gemeenten ivm transacties 2018 

Het DC neemt kennis van een overzicht van alle transacties die in het eerste semester van 2018 

gepland zijn ivm 

- de fusie tussen Eandis System Operator cvba en Infrax cvba 

- de verschuiving van de einddatum van de diverse opdrachthoudende verenigingen van 

november 2019 naar april 2018 

- de verlenging van de duurtijd van de opdrachthoudende verenigingen met een volgende 

termijn van 18 jaar 

- oprichting en inrichting van OV Fluvius 

Naast deze noodzakelijke transacties, wordt ook de fusie van Intergas en PBE opgelijst als een 

mogelijke transactie, met als streefdatum december 2018. 

Het DC neemt eveneens kennis en gaat akkoord met de intentie om voor de gemeenteraden van alle 

PBE-vennoten in dit verband een informatiesessie te organiseren in de loop van april 2018. 

 

 

7. Activiteit elektriciteit  

Nihil 

 

 

8. Activiteit teledistributie  

Nihil 

 

 

9. Varia  

Nihil 

 

 

XXX 


