
  

 
 

 

 

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN 

RAAD VAN BESTUUR 18 JUNI 2018 

 

 
 
1. Goedkeuring notulen van de zitting van Imewo van 18 mei 2018  

Goedkeuring van de notulen van de zitting van Imewo van 18 mei 2018. 
 

2. Bevestiging erkenning Fluvius System Operator als werkmaatschappij 
Kennisneming van de stand van zaken van het dossier voor de bevestiging van de erkenning van 
Fluvius System Operator als werkmaatschappij en intrekken van de derde opschortende 
voorwaarde ten aanzien van de fusie door overname van Infrax door Eandis System Operator, nl. 
het verkrijgen vanwege de VREG van de bevestiging/toestemming van Fluvius System Operator 
als werkmaatschappij voor de betrokken DNB’s elektriciteit en aardgas. 
 

3. Stand van zaken gemeenteraadsbesluiten ‘Transacties 2018’ 
Kennisneming van de stand van zaken van de gemeenteraadsbesluiten rond ‘transacties 2018’. 
Bevestiging dat binnen de huidige wettelijke context en structuur van de water- en rioleringssector, 
naar de gemeenten geen initiatief zal worden genomen om hen te laten overstappen voor deze 
activiteiten naar Imewo.  

 
4. Dividenduitkeringsbeleid DNB’s uit de aandelen Apt (Publi-T) en Apg (Publigas)  

Goedkeuring van het voorstel tot uitkering dividend uit de aandelen Apt en Apg. 
 

5. Consultaties van de VREG: 

• Over de wijziging van de tariefmethodologie 2017-2020 

• Over de criteria ter bepaling van regionaal objectiveerbare verschillen bij 
elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders 

 
Akteneming van de consultaties van de VREG van 4 mei 2018 over de wijziging van de 
tariefmethodologie 2017-2020 en over de criteria ter bepaling van de regionaal objectiveerbare 
verschillen bij elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders. 

 
6. Distributienettarief – stand van zaken 

• Federale heffing elektriciteit – periode 1 januari 2009 tot 31 december 2017 
Kennisneming van het bedrag aan federale heffing elektriciteit voor de periode 1 januari 
2009 tot 31 december 2017. 
 

• Historische saldi 2010-2014 
Kennisneming van de stand van zaken inzake de historische saldi 2010-2014. 
 

• Niet-periodiek distributienettarief 
Kennisneming van het voorstel van een nieuw niet-periodiek distributienettarief dat werd 
overgemaakt aan de VREG. 
 

• Rapportering realiteit 2017 aan de VREG en attestering door de revisoren – 
volmachtverlening 
Volmachtverlening voor indiening van de rapportering realiteit 2017 bij de VREG uiterlijk 
1 juli 2018.  
 

• Rapportering aan de VREG per 1 september van het budgetvoorstel exogene kosten 
2019 – volmachtverlening 
Volmachtverlening voor het indienen bij de VREG, uiterlijk 1 september 2018, van het 
budgetvoorstel 2019 en voor toepassing van de principes na goedkeuring en/of 
opmerkingen van de VREG. 
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• Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 
1 juli – 31 december 2018) – volmachtverlening 
Volmachtverlening voor de berekening en toepassing van de tarieven elektriciteit  en 
aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 juli – 31 december 2018). 
 

• Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 juli – 
31 december 2018) – volmachtverlening 
Volmachtverlening voor de berekening en toepassing van de tarieven elektriciteit en 
aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 juli – 31 december 2018). 
 

• Belpower 
Kennisneming en bevestiging van de beëindiging van de toegang tot het net van Belpower 
en overgang naar de noodleverancier op 12 juni 2018 voor de Eandis-DNB’s en voor de 
Infrax-DNB’s. 

 
7. Samenwerkingsovereenkomst Elia – DNB’s 

Goedkeuring van de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen Elia en de DNB’s en 
volmachtverlening aan de Voorzitter en Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur voor 
ondertekening van de SOK, alsook aan de secretaris voor parafering voor kennisneming. 
 

8. Aanpassing algemene aansluitingsvoorwaarden 
Goedkeuring van de voorgestelde aanpassingen aan de Algemene Aansluitingsvoorwaarden die 
van toepassing zijn vanaf 1 juli 2018. 
 

9. Investeringsplannen elektriciteit en gas voor de periode 2019-2022 
Goedkeuring van het investeringsplan elektriciteit en gas voor de periode 2019-2022, dat werd 
goedgekeurd door het Managementcomité op 7 juni 2018 en tijdig aan de VREG zal worden 
overgemaakt. 
 

10. Rapportering van de door Eandis goedgekeurde gunningsdossiers 
Kennisneming. 
 

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

12. Allerlei 
- Overzicht achterstallige vorderingen deelnemers  

Kennisneming. 
- Overzicht inhouding volstorting aandeel warmte 

Kennisneming. 
- - - - - 

 


