
 

   

Netbeheerder: PBE 

Bestuursorgaan: Directiecomité 

Datum vergadering:  24/09/2018 

 

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten 

 

 

1. Notulen van het directiecomité van 10.09.2018 

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen 

 

 

2. Financiële toestand   

Nihil 

 

 

3. Patrimonium  

Nihil 

 

 

4. Personeel  

4.1. Aanpassing barema personeelslid : goedgekeurd 

 

 

5. Infrax Bestuursorganen  

5.1. Feedback RVB ex-Infrax dd. 20.09.2018 

Het DC ontvangt feedback van de zitting van de RVB ex-Infrax dd. 20.09.2018. 

Inzake het integratieprogramma Fluvia wordt toelichting gegeven bij 

- de programmawerking 

- de toegewezen rollen en verantwoordelijkheden binnen deze programmawerking 

- de mijlpalen voor het traject “merk integratie” 

- de mijlpalen voor de realisatie van alle synergie-initiatieven met bijhorende besparing. 

De som van de besparingen die de diverse projecten en business-initiatieven zullen opleveren vanaf 

eind 2022, bedraagt jaarlijks 110 Mio €. 

Inzake het project FTTH is geen bijkomende info te vermelden na de toelichting die reeds werd 

gebracht op het DC van 10.09.2018. 

Het DC neemt kennis van het ontwerp van Fluvius Memorandum voor de verkiezingen van 2019 

 

6. PBE algemeen 

Nihil 

 

7. Activiteit elektriciteit  

7.1. Digitale meters : stand van zaken en start uitrol in Vlaams-Brabant  

Het DC ontvaangt toelichting bij de geplande uitrol van de digitale meters voor elektriciteit en gas in 

Vlaanderen. Voor Vlaanderen wordt vanaf 01.01.2019 gestart met een algemene gefaseerde en 



gesegmenteerde uitrol. Als voorbereiding daarop wordt vanaf medio november 2018 een test-uitrol 

gepland in Vlaams-Brabant, met name in de Fluvius regio’s Lubbeek en Leuven. 

Op vraag van de heer Suffeleers antwoordt de heer Remmerie dat in het ganse DMK verhaal veel 

aandacht werd besteed aan alles wat met GDPR te maken heeft. 

Op vraag van de heer Leaerts, zal de heer Remmerie informeren of ook aan het OCMW toegang 

kan verleend worden tot de klantgegevens, en dit voor klanten in schuldbemiddeling, en met het oog 

om sneller op de bal te kunnen spelen bij betalingsmoeilijkheden 

 

 

8. Activiteit teledistributie  

Nihil 

 

 

9. Varia  
9.1. Voorstel vergaderkalender 2019  

Het DC gaat akkoord met het voorstel van vergaderkalender 2019 zoals dat zal worden voorgelegd 

aan de RVB in zitting van 22.10.2018 

 

 

 

 

XXX 


