
 

 

 
 

 
OVERZICHTSLIJST BESLUITEN 

RAAD VAN BESTUUR 14 MAART 2019 
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)  

 

 
 
1. Goedkeuring notulen van de zitting van Intergem van 20 december 2018  
 Goedkeuring van de notulen van de zitting van Intergem van 20 december 2018. 
 
2. Distributienettarief – stand van zaken  

• Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 januari 
– 30 juni 2019) 
Bekrachtiging van de toepassing van de tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde 
gedropte klanten (periode 1 januari – 30 juni 2019). 

• Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 januari – 30 juni 2019) 
Bekrachtiging van de toepassing van de tarieven voor fraude en zegelbreuk (periode 1 januari 
– 30 juni 2019). 

• Procedure Hof van Beroep – stand van zaken 
Kennisneming van de stand van zaken in het kader van de procedure van het Hof van Beroep. 

• Consultatie over tariefstructuur bij piekgemeten klanten 
Kennisneming van de tariefstructuur bij piekgemeten klanten. 

• Brief VREG m.b.t. fusie gemeenten en DNB’s  
Kennisneming van de brief van de VREG m.b.t. de fusie van gemeenten en DNB’s. 

 
3. Jaarrekening m.b.t. 2018  

Goedkeuring van het financieel verslag 2018 en de jaarrekening. 
 

4. Activiteitenverslag over het boekjaar 2018  
Goedkeuring van het ontwerp van activiteitenverslag over het boekjaar 2018. 

 
5. Digitale meters – stand van zaken  

Kennisneming van de stand van zaken m.b.t. de uitrol van de digitale meters in Vlaanderen en 
Wallonië.  
 

6. Volmachtenreglement dagelijkse werking en onroerende verrichtingen – aanpassing  
Bekrachtiging van de actualisering en uniformisering van het volmachtenreglement m.b.t. de 
dagelijkse werking en de onroerende verrichtingen.  
 

7. Evaluatierapport m.b.t. werking Intergem 2013-2018  
Goedkeuring van het evaluatierapport  m.b.t. de werking van Intergem voor de periode 2013-
2018. 
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8. Nieuw aanbod 2.0 Openbare verlichting en diensten door DNB’s aan hun lokale besturen 
Goedkeuring van het nieuw Fluvius-aanbod 2.0 voor Openbare verlichting en diensten door de 
DNB’s aan hun lokale besturen.  
 

9. Financiële participaties – stand van zaken (Publi-T)  
Goedkeuring van de stand van zaken m.b.t. de financiële participaties van Publi-T. 
 

10. Aardgasfondsen Fluvius – voorstel besteding  
Goedkeuring van het voorstel van besteding van de Fluvius-aardgasfondsen (solidarisering) en 
goedkeuring van de voorgestelde acties. 
 

11. Kennisneming fusie Iveg, IMEA en INTEGAN tot Fluvius Antwerpen – verzoek tot afstand van 
voorkooprecht inzake Publigas  
- Kennisneming van de overgang van de aandelen van Publigas in het bezit van IMEA naar Iveg 

(Fluvius Antwerpen). 
- Kennisneming van de vraag aan Publigas tot het toelaten van Iveg (Fluvius Antwerpen) als 

vennoot 
- Goedkeuring van de afstand name van het voorkooprecht van de betrokken aandelen van 

Publigas onder opschortende voorwaarde. 
 
12. Kennisneming van de fusie IBE en IBG tot I.B.E.G. – verzoek tot afstand van voorkooprecht 

inzake Publigas  
- Kennisneming van de overgang van de aandelen Publigas in het bezit van IBG naar IBE (I.B.E.G.) 
- Kennisneming van de vraag aan Publigas tot het toelaten van IBE (I.B.E.G.) als vennoot 
- Goedkeuring van de afstand name van het voorkooprecht van de betrokken aandelen van 

Publigas onder opschortende voorwaarde. 
 
13. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers  

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.  
 
14. Onroerende verrichtingen 

Kennisneming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro. 
 

15. Allerlei  
• Resultaat verkoop GSC en WKC vierde kwartaal 2018 en eerste kwartaal 2019  

Kennisneming van het resultaat van de verkoop van de GSC’s en de WKC’s voor het vierde 
kwartaal 2018 en het eerste kwartaal 2019  

• Indienen mandatenlijst en vermogensaangifte  
Akteneming van het indienen van de mandatenlijst en de vermogensaangifte.  

 
 

 
 

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur 
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