
  

 

 

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN 

RAAD VAN BESTUUR FLUVIUS OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING 14 JANUARI 2019 

 

 
 
1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 17 

december 2018.  

Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 

17 december 2018. 

 
2. Personeel : 

2.1.  Uitvoerende maatregelen 

De raad van bestuur bekrachtigt de uitvoerende maatregelen die genomen werden in 
het kader van het geldende rechtstoestandreglement. 
 

2.2.  Stand van zaken overleg vakbonden 
De heer Eric Beliën geeft toelichting bij de stand van zaken van het vakbondsoverleg.  
Er is nog geen nieuws te melden.   De secretaris van Gazelco houdt alles tegen, hij gaat  

               niet akkoord met de extra arbeidstijd van  1 u per week in ruil voor 8 dagen extra verlof. 
 
3.  Rapportering 

3.1. Digitale meterketting: stand van zaken 
        Er werd binnen Fluvius SO beslist om de uitrol van de digitale meters te starten 
        vanaf 1-1-2019. 
    
3.2. Atrias stand van zaken 

De verdere uitbouw van Atrias zal gebeuren volgens een stappenplan in zogenaamde 
basecamps.  Een eerste basecamp is de implementatie van de minimale marktvereisten 
tegen 2020.  Vervolgens zullen stapsgewijs verdere implementaties gebeuren om te 
finaliseren in 2022. 
 

3.3. Fluvius positienota inzake 5G 
Fluvius is bereid om 5G-infrastructuur uit te bouwen in een open netwerk dat door alle 
kandidaat-operatoren kan gebruikt worden.  

 
3.4. Borgstelling in het kader van thesauriebewijzenprogramma 

Goedkeuring van de borgstelling in het kader van het thesauriebewijzenprogramma, 
volgens aandeelhouderschap in Fluvius System Operator. 

 

3.5. Organisatieschema Fluvius System Operator 

         Goedkeuring van het organisatieschema van Fluvius System Operator dd. 1 november  

 2018.  Kennisneming van nieuwe directeur HR en Communicatie voor Fluvius System  

        Operator operationeel vanaf 1 februari 2019. 
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3.6.  Fiber-to-the-Home: stand van zaken 

De vergadering neemt akte van de stand van zaken omtrent het project Fiber-to-the-
Home en van het opstarten van de piloot in de 5 pilootgemeenten (Genk, Gent, 
Antwerpen, Poperinge, Diksmuide) 

 
 
4.  Varia  

Datum volgende vergadering : maandag 4 februari 2019 en  maandag 4 maart 2019 


