
 

   

Netbeheerder: PBE 

Bestuursorgaan: Raad van bestuur 

Datum vergadering:  22.10.2018 

 

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten 
 
 

1. Notulen van de raad van bestuur van 17 september 2018 

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 

 

2. Financiële toestand  

2.1. Resultaat PBE 1ste semester 2018 en prognose 

De RVB neemt kennis van het resultaat van de PBE over het eerste semester van het boekjaar 2018 

voor de activiteiten elektriciteitsdistributie en kabelcommunicatie. 

Er wordt eveneens een prognose gegeven voor het resultaat over het volledige boekjaar 2018 voor 

beide activiteiten. 

Voor elektriciteitsdistributie bedraagt het resultaat over het eerste semester 2018 ca. 3,4 Mio €, en 

wordt een resultaat van ca. 5,9 Mio € vooropgesteld voor het volledige boekjaar. 

Voor kabelcommunicatie bedraagt het resultaat over het eerste semester 2018 ca. 1,2 Mio €, en wordt 

voor het volledige boekjaar een resultaat van 1,9 Mio € voorzien. 

De RVB neemt kennis van deze cijfergegevens bij de diverse rubrieken van opbrengsten en kosten 

en belastingen voor beide activiteiten. 

 

 

2.2. PBE budget 2019 

De RVB neemt kennis bij het PBE budget voor het boekjaar 2019. Meer bepaald gaat men in op 

- CAPEX 

- omzet en andere opbrengsten 

- bedrijfskosten 

- bedrijfsresultaat en belastingen 

- financieel resultaat 

- totaal resultaat 

- resultaat per activiteit. 

De RVB neemt kennis van deze cijfergegevens. 

 

 

3. Patrimonium 

Nihil 

 

4. Personeel 

Nihil 

 

 

 



5. Infrax bestuursorganen 

5.1. Wijziging van de tariefmethodologie 2017-2020 (x’-factor) 

De VREG heeft per aangetekend schrijven d.d. 26 september 2018 de distributienetbeheerders in 

kennis gesteld van haar beslissing van 20 september 2018 (BESL-2018-73) tot wijziging van de 

tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas gedurende de reguleringsperiode 2017-

2020.  Dit betreft een tweede wijziging aan de tariefmethodologie.   

 

Op 6 juli 2018 heeft de VREG reeds een eerste beslissing tot wijziging genomen die voornamelijk gericht 

was op een verlaging van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas teneinde rekening te 

houden met de te realiseren efficiëntiewinsten ingevolge fusie van werkmaatschappijen (zgn. x’-factor). 

In haar tweede beslissing werden de totale jaarlijkse netto kostenbesparingen voor de jaren 2019 en 

2020 becijferd die in de zgn. x’-factor moeten worden verrekend.  Het betreft een jaarlijkse lineaire 

kostenbesparing van 25,5 miljoen euro waarvan 17,0 miljoen euro voor de activiteit 

elektriciteitsdistributie en 8,5 miljoen euro voor de activiteit aardgasdistributie.   

 

Bij brief van 5 oktober ll. heeft Fluvius bezwaren geformuleerd tegen de bestreden beslissing en 

gevraagd of de VREG bereid was deze op korte termijn te herzien.  Bij brief van 11 oktober 2018 heeft 

de algemeen directeur van de VREG aangegeven dat de Raad van Bestuur van de VREG over de 

exclusieve (niet-delegeerbare) bevoegdheid tot vaststelling van de tariefmethodologie beschikt en dat 

de brief geagendeerd zou worden op de vergadering van de Raad van Bestuur van de VREG van 19 

oktober. Fluvius heeft geen bericht ontvangen over hetgeen de Raad van Bestuur van de VREG op 19 

oktober ll. hierover beslist heeft. 

 

De beslissing van de VREG leidt tot een hogere opgelegde besparing (x’-factor) dan de vanuit het 

Management bottom-up opgebouwde mogelijke en haalbare synergiebesparing.   

 

Ter vrijwaring van de rechten van de PBE wordt geadviseerd om tegen deze beslissing van de VREG 

beroep aan te tekenen bij het Hof van Beroep te Brussel. 

  

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om: 

- overeenkomstig het artikel 4.1.34 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 beroep aan te 

tekenen bij het Hof van Beroep (sectie Marktenhof), dat zetelt zoals in kort geding, ter 

vernietiging en/of hervorming van de beslissing van de VREG (BESL-2018-73) van 20 

september 2018 – zoals meegedeeld aan de PBE per aangetekende brief van 26 september 

2018  –   tot wijziging van de tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas 

gedurende de reguleringsperiode 2017-2020.   

- meester Thomas Chellingsworth en/of meester Bram Devlies en/of meester Christine 

Delagaye en/of één van hun confraters van het advocatenkantoor Loyens & Loeff te 1200 

Brussel, Neerveldstraat 101-103 aan te stellen als raadsman om hogervermelde 

procedure(s) in te leiden en de belangen van de PBE hierin te behartigen. 

 

5.2. Niet-periodieke tarieven (aansluitingen)  

De RVB neemt kennis van het tariefvoorstel niet-periodieke tarieven elektriciteit voor het jaar 2019 

zoals ingediend op 01 oktober 2018.  

De RVB bekrachtigt het ingediende tariefvoorstel. 

 

5.3. Beslissing van de VREG van 28.08.2018 i.v.m. het vaststellen en bestemming van de regulatoire 

saldi 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 voor de PBE  

De RVB neemt kennis van de beslissing van de VREG dd. 28.08.2018 met betrekking tot de 

bestemming van de regulatoire saldi over de periode 2010-2014. 

Er wordt toelichting gegeven waarom ter vrijwaring van de rechten van de PBE geadviseerd wordt om 

tegen de beslissing van de VREG beroep aan te tekenen. 



De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de beslissing van het DC van 10.09.2018 

te bekrachtigen en dus om: 

- overeenkomstig het artikel 4.1.34 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 beroep aan 

te tekenen bij het Hof van Beroep (sectie Marktenhof), dat zetelt zoals in kort geding, 

ter vernietiging en/of hervorming van de beslissingen van de VREG van 28 augustus 

2018 – zoals meegedeeld aan PBE per aangetekende brief van 28 augustus 2018 – 

m.b.t. vaststelling en bestemming van de regulatoire saldi voor de beheersbare kosten 

uit DNB-tarieven elektriciteit en aardgas periode 2010-2014;  

- desgevallend een verzoekschrift tot nietigverklaring in te dienen bij de Raad van State 

ter vernietiging van de beslissingen van de VREG van 28 augustus 2018 – zoals 

meegedeeld aan PBE per aangetekende brief van 28 augustus 2018 – m.b.t. 

vaststelling en bestemming van de regulatoire saldi voor de beheersbare kosten uit 

DNB-tarieven elektriciteit en aardgas periode 2010-2014;  

- meester Thomas Chellingsworth en/of meester Bram Devlies en/of één van hun 

confraters van het advocatenkantoor Loyens & Loeff te 1200 Brussel, Neerveldstraat 

101-103 aan te stellen als raadsman om hogervermelde procedure(s) in te leiden en 

de belangen van PBE hierin te behartigen.  

 

5.4. Fiber-to-the-Home  

De RVB neemt kennis van de status van het project FTTH. In dit verband wordt feedback gegeven 

van de gesprekken die hebben plaatsgevonden met Orange, Proximus, Kabinet Muyters en Kabinet 

De Croo.  

Op basis van deze informatie heeft de RVB van Fluvius dd. 04.10.2018 beslist om door te gaan met 

de piloten. De RVB van de PBE valideert unaniem deze keuze. De RVB gaat eveneens akkoord met 

de principiële toezegging voor een uitrolgolf van 200.000 homes passed mits positieve evaluatie van 

de piloten, waarbij de criteria die zullen worden gehanteerd voor deze evaluatie nog dienen te worden 

opgemaakt. 

De RVB neemt eveneens kennis van de gunning aan de aannemer in Genk voor de uitvoer van de 

eerste piloot, en valideert de algemene aansluitingsvoorwaarden en de tarievenlijst zoals voorgelegd. 

 

5.5. Retributiereglement 

De RVB neemt kennis van de oorsprong van het retributiereglement op werken aan 

nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein, en bij de voorgestelde aanpassingen van dit 

reglement voor 2019. 

De voorgestelde aanpassingen zullen leiden tot een uniformisatie tussen de ex-Infrax DNB’s en ex-

Eandis DNB’s en dus over het ganse Fluvius grondgebied. 

Voor de PBE-gemeenten betekenen deze aanpassingen een substantiële stijging voor de retributies 

elektriciteit en kabeldistributie. 

De RVB gaat akkoord met het voorstel, waarvoor een aangepast voorstel voor gemeenteraadsbesluit 

zal worden overgemaakt aan de gemeenten. 

 

5.6. Statutenwijziging Fluvius System Operator 

De RVB neemt kennis van de wijzigingen die moeten worden aangebracht aan de statuten van 

Fluvius System Operator cvba. 

Deze aanpassingen hebben vooral te maken met de samenstelling van de RVB wat betreft 

genderverhoudingen en onverenigbaarheden, en met de voorziene uitrol van de digitale meter en de 

daarmee samenhangende aspecten rond databeheer. 

De RVB gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen, die zullen worden voorgelegd aan een BAV 

van Fluvius SO op 06.12.2018. 

 

 

 

 



6. PBE algemeen  

6.1. Strategienota 

De RVB neemt kennis van en gaat akkoord met de strategienota Fluvius, die in extenso zal worden 

toegelicht op de BAV van de PBE van 23.11.2018. 

 

 

7. Elektriciteit  

7.1. VREG rapport 2017 : kwaliteit van de dienstverlening 

De RVB neemt kennis van de toelichting die wordt gegeven bij het jaarlijkse rapport van de VREG 

inzake de kwaliteit van de dienstverlening van de elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders in 

Vlaanderen. 

 

7.2. Start uitrol digitale meters in Vlaams-Brabant 

De RVB neemt kennis van de stand van het project digitale meters. Meer bepaald schetst hij de 

planning voor de start van de globale uitrol in Vlaanderen vanaf 01.01.2019 en de daaraan 

voorafgaande proef uitrol in Vlaams-Brabant vanaf begin december 2018. 

 

8. Teledistributie  

Nihil 

 

9. Varia  

9.1. Vergaderkalender 2019 

De RVB neemt kennis van en gaat akkoord met het ontwerp van vergaderkalender voor 2019 

 

 

x x x 


