
 

   

Netbeheerder: PBE 

Bestuursorgaan: Directiecomité 

Datum vergadering:  25/06/2018 

 

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten 

 

 

1. Notulen van het directiecomité van 11.06.2018 

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen 

 

2. Financiële toestand   

Nihil 

 

3. Patrimonium  

Nihil 

 

4. Personeel  

4.1. Aanpassing barema 2 personeelsleden : goedgekeurd 

 

4.2. Aanpassing contract : goedgekeurd 

 

4.3. Protocolakkoorden 2018-2019 

Het DC neemt kennis van de protocolakkoorden die voor de periode 2018-2019 werden afgesloten 

met de werknemersafgevaardigden, en dit zowel voor de statutaire en oud-contractuele medewerkers 

van de PBE als voor de PBE-medewerkers onder het BIS-statuut. 

 

4.1. Aanvraag zorgkrediet : goedgekeurd 

 

4.2. Aanvraag ouderschapsverlof : goedgekeurd 

 

4.3. Info personeelsfeest PBE 

Het DC neemt er kennis van dat in het kader van het nieuwe beleid inzake personeelsevenementen 

in Fluvius, geen lokaal personeelsfeest zal worden georganiseerd in Lubbeek zoals dat bij PBE 

decennialang het geval was.  

 

 

5. Infrax Bestuursorganen  

5.1. Agenda RVB Infrax dd. 28.06.2018 

Het DC neemt kennis van de agenda van de RVB van Infrax van 28.06.2018. 

Het DC neemt eveneens kennis van de extra zitting voor de raden van bestuur en regionale 

bestuurscomités van zowel Infrax als Eandis die wordt georganiseerd op 28.06.2018. 

 

 

 

 



6. PBE algemeen 

6.1. Volmacht jaarvergadering iN.Di ESV in vereffening 

Het DC gaat akkoord met een schriftelijke goedkeuring van alle agendapunten voor de 

jaarvergadering van iN.Di ESV in vereffening en met een verzaking aan de oproepingsformaliteiten 

voor deze vergadering. 

 

6.2. Beperking openingsuren klantenkantoren PBE tijdens de zomer 

Het DC neemt kennis van de mededeling van de klantendienst van Infrax dat de openingsuren van 

de klantenkantoren van de PBE in Landen, Diest, Herfelingen en Kampenhout zullen worden beperkt 

tijdens de periode 16.07.2018 tot 17.08.2018. 

 

6.3. Toekomstig dividendbeleid 

Omstandige toelichting bij een voorstel van dividendbeleid voor de verschillende Eandis en Infrax 

DNB’s zoals dat werd uitgewerkt door Finance. 

 

 

7. Activiteit elektriciteit  

7.1. Consultatie van de VREG 

Het DC neemt kennis van 2 recent afgesloten consultaties van de VREG, met name  

- over de wijziging van de tariefmethodologie 2017-2020 

- over de criteria ter bepaling van regionaal objectiveerbare verschillen bij 

distributienetbeheerders elektriciteit en gas 

 

7.2. CREG – Distributienettarief – Federale heffing elektriciteit – periode 01.01.2009 tot 31.12.2017 

Het DC neemt kennis van de beslissing van de CREG dd. 14.06.2018 inzake het door de PBE toe te 

wijzen bedrag aan federale bijdrage elektriciteit voor de periode 01.01.2009 tot 31.12.2017. 

 

7.3. Samenwerkingsovereenkomst Elia-DNB’s 

Het DC neemt kennis van de voornaamste wijzigingen die worden aangebracht aan de 

samenwerkingsovereenkomst tussen Elia en de distributienetbeheerders.  

Het DC keurt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst goed en verleent volmacht aan de voorzitter 

en ondervoorzitter voor ondertekening. 

 

 

8. Activiteit teledistributie  

Nihil 

 

 

9. Varia  

9.1. Sponsoring  

Aanvraag spnsoring Galmaarden en Bellingen : goedgekeurd 

 

 

XXX 


