
 

   

Netbeheerder: PBE 

Bestuursorgaan: Raad van bestuur 

Datum vergadering:  17.09.2018 

 

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten 
 
 

1. Notulen van de raad van bestuur van 20 augustus 2018 

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 

 

2. Financiële toestand  

2.1. Resultaat PBE 1ste semester 2018 en prognose 

Punt werd verdaagd naar de volgende zitting van de RVB. 

 

2.2. PBE budget 2019 

Punt werd verdaagd naar de volgende zitting van de RVB. 

 

 

3. Patrimonium 

Nihil 

 

4. Personeel 

Nihil 

 

 

5. Infrax bestuursorganen 

5.1. Feedback Fluvius RVB dd. 30.08.2018 

Punt werd verdaagd naar de volgende zitting van de RVB. 

 

 

6. PBE algemeen  

6.1. Fusie door overneming van Intergas door PBE  

De RVB neemt kennis van de documenten die werden opgemaakt inzake de voorgenomen fusie door 

overneming van Intergas door PBE. Voor de ruilverhouding wordt voorgesteld de waarde van een 

aandeel Intergas te bepalen op 24,25 euro. De waarde van een G-aandeel PBE bedraagt 12,4 euro. 

Aan de RVB wordt voorgesteld om de ruilverhouding per aandeel vast te stellen op 2. 

 

Dit betekent dat de 16 Intergas gemeenten in ruil voor hun 10 Intergas aandelen elk 20 G-aandelen 

van de PBE zullen bekomen. 

De voorgenomen fusie zal fiscaal en boekhoudkundig ingaan vanaf 01.01.2019, juridisch vanaf 

01.04.2019. 

De jaarrekening 2018 van Intergas zal over het volledige boekjaar lopen en zal aan de algemene 

vergadering van de PBE van 2019 ter goedkeuring worden voorgelegd. 

 



De RVB neemt kennis van en gaat akkoord met  

- het voorstel tot fusie door overneming 

- het omstandig verslag door de RVB met betrekking tot fusie door overneming 

en geeft opdracht aan de Commissaris om een verslag op te maken betreffende deze fusie met als 

bijlage de staat van activa en passiva. 

De RVB geeft volmacht aan de voorzitter en aan één van de ondervoorzitters om deze teksten 

desgevallend nog te wijzigen op niet-essentiële punten, en te ondertekenen. 

De RVB keurt ook de agenda goed voor de BAV van de PBE dd. 14.12.2018 waarop deze fusie door 

overneming ter goedkeuring zal worden voorgelegd 

 

 

6.2. Reglement toekomstfonds PBE  

Aansluitend op de toelichting inzake S-Lim (zie agendapunt 7.1), bespreekt de RVB het ontwerp van 

het reglement voor de werking van het PBE toekomstfonds.  

De RVB gaat akkoord met het voorgestelde reglement.  

Bij de stemming onthouden zich de bestuurders G. Laureys, D. Suffeleers en N. Veulemans. 

 

6.3. Agenda BAV PBE dd. 23.11.2018  

De RVB bepaalt de agenda voor de BAV van de PBE van 23.11.2018. 

 

6.4. Strategienota  

Punt werd verdaagd naar de volgende zitting van de RVB. 

 

 

7. Elektriciteit  

7.1. Smart Cities 

De heer Paul Coomans, directeur netbeheer Fluvius, vervoegt de vergadering voor dit agendapunt. 

Hij werd door de RVB uitgenodigd om, in het kader van de aanwending van het PBE toekomstfonds, 

toe te lichten wat in de provincie Limburg reeds gerealiseerd is of gepland wordt inzake Smart 

Cities/Smart Region. 

De BVBA S-Lim Smart Regio Limburg, met Intermedia en Nuhmeris als aandeelhouders, heeft reeds 

diverse initiatieven ontwikkeld of gepland. 

Als belangrijke infrastructuurbeheerder ondersteunt Fluvius dit initiatief. 

De heer Coomans licht toe hoe, in samenwerking met Tomorrowlab, 5 prioritaire domeinen werden 

geïdentificeerd: 

- mobiliteit 

- burgerparticipatie en dienstverlening 

- toerisme 

- economie woonkernen 

- ecologie 

Prioritaire thema’s die werden geselecteerd situeren zich op het vlak van:  

- veiligheid 

- mobiliteit 

- milieu 

- toerisme 

- diensten 

Concrete voorbeelden van lopende of geplande initiatieven zijn: 

- DVMS ( dynamisch verkeersmanagement systeem) 

- digital signage 

- audio videosysteem (camera’s) en centraal beheersysteem 

Op vragen van de heer G. Laureys antwoordt de heer Coomans dat concrete milieu initiatieven 

(afvalkalender, slimme vuilbakken, …) reeds lopen in samenwerking met Limburg.net. Inzake 

mogelijke GDPR issues ivm met het track en trace systeem, is het aan de gemeenten om hieromtrent 



afspraken te maken met het eigen personeel. En uiteraard wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

open, beschikbare data en wordt op die manier dubbel werk vermeden. 

De voorzitter dankt de heer P. Coomans voor zijn toelichting. 

 

 

8. Teledistributie  

Nihil 

 

9. Varia  

Nihil 
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