
 

   

Netbeheerder: PBE 

Bestuursorgaan: Directiecomité 

Datum vergadering:  05/11/2018 

 

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten 

 

 

1. Notulen van het directiecomité van 08.10.2018 

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen 

 

 

2. Financiële toestand   

Nihil 

 

3. Patrimonium  

Nihil 

 

 

4. Personeel  

4.1. Aanvraag aanvullend ziekteverlof personeelslid : goedgekeurd 

 

 

5. Infrax Bestuursorganen  

Nihil 

 

6. PBE algemeen 

6.1. Bekrachtiging van herschikte & aangevulde agenda RVB PBE dd. 22.10.2018  

Het DC bekrachtigt de herschikte en aangevulde agenda voor de RVB van de PBE dd. 22.10.2018. 

 

6.2. Vertegenwoordiging PBE op BAV Fluvius SO dd 06.12.2018  

Het DC beslist om de heren F. Vanbrabant en/of W. Van Den Bossche en/of N. Vandevelde aan te 

duiden om de PBE te vertegenwoordigen op de BAV van Fluvius SO dd. 06.12.2018. 

 

6.3. Vertegenwoordiging PBE op AV Publi-T dd 11.12.2018  

Het DC beslist om de heer D. Reynaerts aan te duiden om de PBE te vertegenwoordigen op de AV 

Publi-T dd 11.12.2018 

 

6.4. Vertegenwoordiging PBE op BAV Intergas dd 14.12.2018 

Het DC beslist om de heer H. Remmerie aan te duiden om de PBE te vertegenwoordigen op de 

BAV Intergas dd 14.12.2018 

 

6.5. Toekomstfonds PBE : ontwerp van persbericht  

Het DC bespreekt een ontwerp van persbericht zoals dat zou kunnen worden uitgestuurd na formele 

goedkeuring van de oprichting van het PBE toekomstfonds op de BAV van de PBE van 23.11.2018. 

De heer D. Suffeleers herhaalt zijn standpunt terzake. Het DC keurt het ontwerp goed. 



 

 

 

6.6. Agenda RVB PBE dd. 23.11.2018  

Het DC bepaalt de agenda voor de zitting van de RVB van 23.11.2018. 

 

6.7. Regio herschikking binnen Fluvius netuitbating  

Het DC neemt kennid van een voorstel van herschikking van de regio’s binnen Fluvius. 

Hierbij zouden de 308 huidige Vlaamse gemeenten worden verdeeld over 12 uniforme en 

efficiënte, multi-utility Fluvius regio’s, in lijn met de Fluvius missie, visie, strategie en 

waarden. Bij deze herschikking werd zoveel mogelijk rekening gehouden met  

- geografie van de regio 

- gekende fusies van de gemeenten 

- aantal DNB’s en gemeenten in een regio 

- netconfiguratie 

- verplaatsingen 

- huidige situatie 

- continuïteit van de wachtdiensten 

- bereikbaarheid en mobiliteit 

- aantal EAN’s elektriciteit, gas, kabeltelevisie en riolering. 

In de praktijk zouden van de 20 Vlaamse PBE gemeenten 13 gemeenten deel uitmaken van 

de regio Leuven-Lubbeek, 3 gemeenten (Kampenhout, Steenokkerzeel en Tremelo) van de 

regio Mechelen en 4 gemeenten (Galmaarden, Herne, Gooik en Pepingen) van de regio 

Zenne-Dender. 

Het DC neemt kennis van en gaat akkoord met de voorgestelde regio herschikking. 

 

 

7. Activiteit elektriciteit  

7.1. Digitale meters : stand van zaken 

Sinds de melding dat vanaf 12.12.2018 in de regio Leuven/lubbeek een test-uitrol zou starten van 

digitale meters, en dit in aanloop naar de globale uitrol vanaf 01.01.2019, heeft Minister Tommelein 

aangekondigd dat de start van de uitrol van de digitale meters wordt uitgesteld. 

Dit uitstel wordt mee ingegeven door het feit dat de definitieve digitale meters niet tijdig kunnen 

geleverd worden. De exacte datum van de uitrol in Vlaanderen is vandaag nog niet bekend. 

De voorbereiding van de globale uitrol gaat intussen wel verder.  

 

 

8. Activiteit teledistributie  

8.1. Positienota inzake 5G 

De rol die Fluvius wil spelen inzake de uitrol van een glasvezelnetwerk over Vlaanderen, is reeds 

herhaaldelijk toegelicht. Naast het aanleggen van glasvezel tot in elke woning (FttH, Fiber to he 

Home) bestaat er ook nood aan en opportuniteit voor draadloze communicatie in de toekomst. 

Hierbij denkt men dan aan de 5G technologie. Dergelijk 5G-netwerk vergt echter een veel grotere 

densiteit van de zendmasten die daarvoor nodig zijn dan de masten voor de huidige 3G en 4G 

technologie. In die context bieden de OV-palen van Fluvius (verticale infrastructuur) heel wat 

mogelijkheden. 

Dergelijke palen zijn nu reeds voorzien van stroom en zouden in de toekomst via 

glasvezelverbindingen ook geschikt zijn voor de plaatsing van antennes. 

Op vraag van kabinet Muyters heeft Fluvius zijn mogelijke rol in de uitrol van dergelijke 5G netwerk 

over Vlaanderen beschreven. 

Het DC neemt kennis van de inhoud van deze nota. 

 



 

9. Varia  

9.1. Bestuursorganen PBE vanaf 01.01.2019 

Ten gevolge van de geplande uittreding van de Provincie Vlaams-Brabant uit het 

aandeelhouderschap van de PBE per 31.12.2018, maken de provinciale bestuurders vanaf 

01.01.2019 geen deel meer uit van noch het DC noch de RVB. 

Het DC verzoekt de heer H. Remmerie om dit formeel te melden aan de provinciale bestuurders om 

eventuele misverstanden te vermijden. 

 

 

 

 

XXX 


