
 

   

Netbeheerder: PBE 

Bestuursorgaan: Raad van bestuur 

Datum vergadering:  15.06.2018 

 

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten 
 
 

Overlijden van de heer M. Seghers 

De RVB neemt een ogenblik stilte in acht ter nagedachtenis van de heer Marcel Seghers, 

jarenlang lid van de raad van bestuur en het directiecomité van de PBE. 

Conform de wens van de overledene, werd een bijdrage overgemaakt aan de palliatieve eenheid 

Coda Hospice. 

 

 

Verwelkoming heren F. Vanbrabant en W. Van den Bossche 

De voorzitter verwelkomt de heren Frank Vanbrabant, CEO Infrax en Walter Van den Bossche, 

CEO Eandis die deze zitting van de RVB van de PBE bijwonen. 

 

 

1. Notulen van de raad van bestuur van 28.05.2018 

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 

 

2. Financiële toestand  

Nihil 

 

 

3. Gronden 

Nihil 

 

 

4. Personeel 

4.1. Dienstverleningsovereenkomst voor contractuele PBE-medewerkers  

De contractuele medewerkers van Infrax Limburg, Infrax West, Iveg, PBE en Riobra krijgen in principe 

een nieuwe arbeidsovereenkomst bij Fluvius vanaf 01.07.2018. Omdat de onderhandelingen met de 

sociale partners rond de overgangsvoorwaarden naar Fluvius System Operator trager verlopen dan 

verwacht, is dit niet meer haalbaar tegen de vooropgestelde datum van 01.07.2018. 

Daarom zullen de werknemers van Eandis en Infrax, in afwachting van een formeel akkoord met 

betrekking tot de overgangsbepalingen, voor een beperkte periode met elkaar samenwerken via 

zogenaamde dienstverleningsovereenkomsten. 

Dergelijke dienstverleningsovereenkomst maakt het mogelijk om werknemers van één bedrijf 

gedurende een bepaalde periode prestaties te laten leveren voor een ander bedrijf zonder dat het 

werkgeversgezag mee wordt overgedragen. Belangrijk is dat dergelijke dienstverleningsovereenkomst 

duidelijkheid en rechtszekerheid biedt voor de betrokkenwerknemers van Eandis en Infrax, zeker ook 



inzake veiligheid. De vooropgestelde duurtijd van de voorgestelde dienstovereenkomst loopt van 

01.07.2018 tot 31.12.2018. 

De RVB neemt kennis van en gaat akkoord met de voorgelegde dienstverleningsovereenkomsten 

tussen PBE & Eandis System Operator enerzijds en Eandis System Operator en PBE anderzijds. 

 

Wat betreft de statutaire medewerkers, wordt voorzien in een detachering vanuit de PBE naar Fluvius 

System Operator. Dergelijke detachering is statutair voorzien, en de concrete modaliteiten worden 

toegelicht in een korte nota. 

De RVB bekrachtigt de detachering van de statutaire medewerkers van de PBE en gaat akkoord met 

de bepalingen opgenomen in voormelde nota. 

De RVB verleent eveneens volmacht aan de DG om eventuele niet-wezenlijke aanpassingen aan 

beide dienstverleningsovereenkomsten en de detacheringsnota naar aanleiding van verdere 

onderhandelingen met de vakorganisaties, te ondertekenen. 

 

 

5. Infrax bestuursorganen 

5.1. Feedback RVB Infrax dd. 07.06.2018 

De RVB neemt kennis van de agenda van de RVB van Infrax van 07.06.2018. 

De DG verstrekt additionele toelichting bij  

- Fusie Eandis-Infrax: stand van zaken  

De RVB neemt kennis van de kandidaat-bestuurders die werden voorgedragen als lid van 

de RVB van Fluvius voor de periode van 01.07.2018 tot en met 31.03.2019. 

De RVB neemt eveneens kennis  van de correspondentie met de VREG met het oog op de 

aanduiding van Fluvius System Operator als werkmaatschappij voor alle huidige 

netbeheerders binnen de Infrax en Eandis groep. 

 

- DNB-tarieven: bestemming saldi 2010-2014 

De RVB neemt kennis van en gaat akkoord met het compromisvoorstel dat door Eandis en 

Infrax aan de VREG werd overgemaakt in verband met de bestemming van de saldi over 

de periode 2010-2014. 

 

- Noodleveranciersregeling 

Naar aanleiding van de intrekking van de leveringsvergunning aan Belpower, neemt de 

RVB kennis van de noodleveranciersregeling zoals die in overleg met de VREG is 

uitgewerkt. 

 

 

6. PBE algemeen  

6.1. Voorstel tot intrekking van één van de opschortende voorwaarden voor de fusie van Eandis 

System Operator en Infrax 

Eén van de opschortende voorwaarden voor de fusie door overneming tussen Eandis System 

Operator en Infrax is het verkrijgen vanwege de VREG van de bevestiging/toestemming van Fluvius 

System Operator cvba als werkmaatschappij. De VREG redeneert dat Fluvius System Operator cvba 

dient gezien te worden als een nieuwe werkmaatschappij en dat er bijgevolg nieuwe toestemming 

nodig is. 

Vermits het echter de fusie betreft van 2 bestaande werkmaatschappijen waaraan door de VREG 

reeds eerder toestemming werd verleend, gaat deze zienswijze niet op. Aangezien de VREG het 

dossier waarin de DNB’s verzoeken tot bevestiging van de toestemming mogelijk niet tijdig kan 

behandelen, dreigt de oprichting van Fluvius System Operator cvba hierdoor verhinderd te worden. 

Aan de RVB wordt daarom gevraagd haar goedkeuring te hechten aan de intrekking van deze 

opschortende voorwaarde zoals vermeld in het fusievoorstel en het omstandig verslag aangaande de 

fusie. 



De RVB van de PBE verzoekt, als aandeelhouder van Infrax cvba, de RVB van Infrax cvba een 

beslissing te treffen en dit op de BAV van 28.06.2018 te laten acteren.  

De RVB verleent ook volmacht aan de DG, die aangeduid werd als gevolmachtigde op de AV van 

Infrax cvba dd. 28.06.2018 om bovenvermelde beslissing kenbaar te maken op deze zitting. 

 

6.2. Dossier uittreding provincie en toekomstfonds 

De RVB neemt kennis van de brief die aan alle PBE vennoten werd gestuurd op 04.06.2018 met 

toelichting van de krachtlijnen betreffende de modaliteiten voor de uittreding van de provincie Vlaams-

Brabant uit de PBE enerzijds, en de oprichting van een PBE toekomstfonds anderzijds.. 

De voorzitter meldt dat tijdens de zitting van de RVB van de PBE van 17.09.2018 de heer P. 

Coomans van Infrax een toelichting zal geven omtrent de werking van SLIM, SMART Limburg, wat als 

inspiratie kan dienen voor gelijkaardige activiteiten en investeringen in de provincie Vlaams-Brabant, 

die dan door de PBE vennoten zouden kunnen worden gefinancierd vanuit het PBE toekomstfonds. 

 

6.3. Renovatiefonds PBE 

In zitting van 12.03.2018 besliste de RVB principieel tot een verlenging van het PBE renovatiefonds. 

De normale termijn van het renovatiefonds is 3 jaar. De DG meldt dat in het kader van Fluvius wordt 

onderzocht of het niet aangewezen is de modaliteiten van dergelijke renovatiefondsen of 

trekkingsrechten te uniformiseren.  

Het DC besliste reeds om dat overleg daaromtrent alle kansen te geven en stelt daarom aan de RVB 

voor het renovatiefonds van de PBE te verlengen voor een periode van slechts één jaar. 

Volgend jaar zal dit punt dan terug geagendeerd worden en zal een voorstel worden voorgelegd op 

basis van de resultaten van dat overleg in de schoot van Fluvius. 

De RVB gaat akkoord met dit voorstel om het renovatiefonds te verlengen voor een duur van één jaar 

ingaand op 01.01.2019, onder dezelfde modaliteiten en voorwaarden van het huidige reglement, 

zodat onder meer opnieuw 12,5 € per actieve aansluiting (EAN) per jaar in het fonds terechtkomt. 

Deze verlenging van het renovatiefonds voor een periode van één jaar zal voor goedkeuring worden 

voorgelegd aan de AV van de PBE op 15.06.2018. 

 

 

7. Elektriciteit  

7.1. Aanpassing algemeen aansluitingsvoorwaarden 

In het kader van Fluvius dienen de algemene aansluitingsvoorwaarden van Eandis en Infrax te 

worden aangepast met ingang van 01.07.2018. 

Aangezien de achterliggende IT-systemen en aansluitings- en facturatieprocessen niet op elkaar 

kunnen worden afgestemd tegen 01.07.2018, zullen er 2 versies van de algemene 

aansluitingsvoorwaarden naast elkaar blijven bestaan, nl. de versie voor het gebied ex-Infrax en de 

versie voor het gebied ex-Eandis. 

Iedere versie zal gepubliceerd worden op de respectievelijke websites. 

De DG geeft toelichting bij de voornaamste wijzigingen aan deze algemene aansluitingsvoorwaarden, 

die vooral betrekking hebben op 

- vormelijke wijzigingen naar aanleiding van de fusie, nl. de naamaanpassing van Infrax 

naar Fluvius System Operator en de toelichting van de relatie tussen Infrax en Fluvius 

System Operator. 

- de privacy : gelet op de inwerkingtreding van de GDPR moet artikel 17 met betrekking tot 

de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geschrapt worden. Voor meer informatie 

over hun privacy worden de klanten doorverwezen naar de privacyverklaring van Infrax. 

De RVB gaat akkoord met de voorgestelde aanpassingen aan de algemene aansluitingsvoorwaarden. 

 

 

8. Teledistributie  

Nihil 

 



9. Varia  

Extra zitting RVB op 28.06.2018  

De DG meldt dat, in het kader van de oprichting van Fluvius System Operator cvba op 28.06.2018, in 

Affligem ook een extra thema-zitting voor alle raden van bestuur van ex-Eandis en ex-Infrax zal 

worden georganiseerd.  

Concrete uitnodiging en agenda zullen volgen. 

 

 

x x x 


