
 

   

Netbeheerder: PBE 

Bestuursorgaan: Directiecomité 

Datum vergadering:  27/08/2018 

 

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten 

 

 

1. Notulen van het directiecomité van 13.08.2018 

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen 

 

 

2. Financiële toestand   

Nihil 

 

 

3. Patrimonium  

Nihil 

 

 

4. Personeel  

4.1. Aanvraag ouderschapsverlof personeelslid : goedgekeurd 

 

 

5. Infrax Bestuursorganen  

5.1. Agenda RVB Fluvius dd. 30.08.2018 

Het DC neemt kennis van de agenda van de RVB van Fluvius van 30.08.2018. 

 

 

6. PBE algemeen 

Nihil 

 

 

7. Activiteit elektriciteit  

7.1. PBE toekomstfonds 

Het DC wijdt nog een bespreking aan de tekst van het reglement van het PBE toekomstfonds. 

De heer Remmerie zal de gemaakte opmerkingen verwerken in een volgende versie van het 

reglement. Het DC gaat akkoord om die versie dan voor goedkeuring voor te leggen aan de RVB 

van de PBE in zitting van 17.09.2018. 

 

 

7.2. Start uitrol digitale meters in Vlaams-Brabant 

De grootschalige uitrol van de digitale meters is gepland vanaf 01.01.2019. Voordien zal, vanaf 

medio oktober, een test-uitrol gebeuren in Vlaams-Brabant (exploitatiegebieden Lubbeek en 

Leuven). 



De heer R. Rosseels zal hieromtrent een korte toelichting geven, tentatief op het DC van 10.09.2018 

en de RVB van 17.09.2018. 

 

7.3. Status overdracht PBE Wallonië – ORES 

In het kader van de overdracht van de 4 voormalige Waalse vennoten van de PBE naar ORES, was 

voorzien dat de PBE/Infrax exploitatiediensten zou verrichten voor ORES tot einde september 2018. 

Wellicht wordt deze onderaannemingsperiode afgesloten begin september.  

De resterende, meest cruciale stap in dit verband is de IT-migratie, de overdracht van de 

klantengegevens van het Infrax SAP/ISU systeem naar het ORES Mercure systeem, die gepland is 

voor het weekend van 01.09.2018. 

 

 

 

8. Activiteit teledistributie  

8.1. Status en planning FTTH 

Er wordt  toelichting gegeven bij de huidige status en verdere planning van het Fluvius FTTH-

project, zoals die ook aan de RVB van Fluvius in zitting van 30.08.2018 zal worden voorgelegd. 

 

 

9. Varia  

9.1. Sponsoring aanvraag Kampenhout : goedgekeurd 
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