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Bestuursorgaan: Directiecomité 

Datum vergadering:  08/10/2018 

 

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten 

 

 

1. Notulen van het directiecomité van 24.09.2018 

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen 

Het DC neemt kennis van de antwoorden die worden voorgelegd op de vragen van de heren D. 

Suffeleers en K. Leaerts in verband met digitale meters zoals geformuleerd tijdens de zitting van 

het DC van 24.09.2018. 

 

 

2. Financiële toestand   

2.1. Investeringsdossiers 

Het DC neemt kennis van en gaat akkoord met de kerncijfers van een aantal belangrijke projecten die 

volgens de Infrax Corporate Governance regels voor goedkeuring aan de bestuursorganen van de 

PBE moeten worden voorgelegd. 

 

3. Patrimonium  

Nihil 

 

 

4. Personeel  

4.1. Aanvraag aanvullend ziekteverlof personeelslid : goedgekeurd 

 

4.2. Functiewijziging personeelslid : goedgekeurd 

 

 

5. Infrax Bestuursorganen  

5.1. Feedback RVB ex-Infrax dd. 04.10.2018 

De RVB ontvangt toelichting bij de agenda van de RVB van Fluvius van 04.10.2018. 

Inzake FttH wordt feedback gegeven van de besprekingen met Proximus, kabinet Muyters en 

kabinet De Croo.  

Op basis van de voorliggende informatie heeft de RVB van Fluvius groen licht gegeven voor de 

gunning van de aannemingswerken voor de piloot in Genk.  

Het DC neemt kennis van de beslissing van de VREG dd. 20.09.2018 inzake de wijziging van de 

tariefmethodologie voor de periode 2017-2020, meer in het bijzonder inzake de bepaling van de x’-

factor. 

Het DC neemt eveneens kennis van en gaat akkoord met de antwoordbrief van Fluvius dd. 

05.10.2018 waarin de opgelegde extra besparing van 150 Mio € tegen einde 2024 wordt afgewezen. 

Het DC neemt eveneens kennis van de nog in 2018 voorziene transacties bij de diverse Fluvius 

DNB’s, zoals 

- fusie van Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua 



- fusie van PBE met Intergas 

- uittreding van de provincies uit de PBE 

- oprichting van Fluvius Antwerpen 

- partiele splitsing van Gaselwest 

 

5.2. Agenda RVB PBE dd. 22.10.2018 

Het DC bepaalt de agenda voor de zitting van de RVB van 22.10.2018 zoals in bijlage. 

 

6. PBE algemeen 

6.1. Brief aan voormalige Waalse vennoten ivm uittreding van de provincies 

Het DC neemt kennis van de brief die werd gericht aan de voormalige Waalse PBE vennoten, ttz de 

provincie Waals-Brabant en de 4 gemeenten Chastre, Incourt, Perwez en Villers-la-Ville. 

In dit schrijven wordt toelichting gegeven bij het voorstel dat zal worden voorgelegd aan de BAV van 

de PBE van 23.11.2018 in verband met de uittreding van de provincie Vlaams-Brabant, en de 

geldelijke consequenties hiervan voor de voormalige Waalse vennoten.  

 

 

7. Activiteit elektriciteit  

7.1. VREG rapport 2017: kwaliteit van de dienstverlening 

De heer H. Remmerie geeft toelichting bij het jaarlijkse rapport van de VREG inzake de kwaliteit van 

de dienstverlening van de elektriciteits- en aardgas distributienetbeheerders in Vlaanderen. 

 

 

8. Activiteit teledistributie  

Nihil 

 

 

9. Varia  
9.1. BAV van Bedrijvencentrum Leuven dd. 23.10.2018 

Het DC beslist om volmacht te verlenen aan een andere aandeelhouder van het Bedrijvencentrum 

Leuven. 

 

9.2. Op verzoek van de heer P. Deneyer zal de heer H. Remmerie een overzicht opmaken van de 

elektriciteitsonderbreking in Herfelingen in 2018, inclusief de oorzaken. 
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