
  

 

 

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN 

RAAD VAN BESTUUR FLUVIUS OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING 4 FEBRUARI 2019 

 

 
 
1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 14 januari 

2019.  

Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 14 

januari 2019. 

 

2. Rechtzetting datum Bijzondere Algemene Vergadering Fluvius Opdrachthoudende Vereniging  
De Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging die gepland 
werd op donderdag 28 maart 2019 om 17u00 in de Montil in Affligem, wordt verplaatst naar 
vrijdag 29 maart 2019 om 17u00, in onze kantoren gelegen Gouverneur Verwilghensingel 32 te 
3500 Hasselt.  
 

3. Personeel 
3.1.  Uitvoerende maatregelen 
De raad van bestuur bekrachtigt de uitvoerende maatregelen die genomen werden in het kader 
van het geldende rechtstoestandreglement. 
 
3.2. Stand van zaken integratie personeel 
De ongeveer 500 statutaire medewerkers zullen allen in Fluvius Opdrachthoudende Vereniging 
worden ingebracht op 1 april.  21 statutairen binnen Integan zullen eerst binnen IVEG 
ingekanteld worden en dan ook de overstap maken naar Fluvius Opdrachthoudende Vereniging. 
 
3.3.  Stand van zaken overleg vakbonden 
Er was een bijeenkomst van het PC326.  Er loopt nog een betwisting rond de 40-urenweek.  Op 
28 februari is er een nieuw paritair comité.   
 

4. Rapportering 
4.1. Aanbod openbare verlichting 2.0 
Er werd een nieuw aanbod uitgewerkt voor de gemeenten.   De trekkingsrechten zullen vanaf nu 
voor 50 % gebruikt worden voor de verledding van de openbare verlichting. 
 
4.2. Brief VREG fusie gemeenten/DNB’s 
Brief van de VREG met feedback over de door ons gestelde vragen  op het overleg van 8.11.2018  
en meer specifiek over de nieuwe fusiegemeenten in Limburg en over de fusie Inter-energa, 
Inter-aqua en Inter-media met naamswijziging tot Fluvius Limburg. 
 

5.  Varia 
5.1. Kencijfers 
De leden van de raad van bestuur worden geïnformeerd over enkele cijfers nl. i.v.m. 
klantentevredenheid, uitgevoerde aansluitingsopdrachten, het aantal storingen in het 
exploitatiegebied Limburg en de investeringen door Inter-energa en Inter-media. 
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5.2.  Datum volgende vergadering 
maandag 4 maart 2019 – 16u00 – Trichterheideweg 8 – 3500 Hasselt, zaal Bokrijk. 
 

 


