
  
 

 
OVERZICHTSLIJST BESLUITEN 

RAAD VAN BESTUUR 18 JUNI 2020 
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)  

 
 
Omwille van de preventieve maatregelen die genomen worden omtrent de beperking van de verdere 
verspreiding van het coronavirus, werd beslist om de zitting van de Raad van Bestuur op digitale wijze 
te laten plaatsvinden via de applicatie “Teams”.  
 
 
1. Goedkeuring notulen van de zitting van Intergem van 7 mei 2020 
 Goedkeuring van de notulen van de zitting van Intergem van 7 mei 2020. 
 
2. Samenwerkingsovereenkomst De Lijn i.h.k.v. introductie e-bussen  

Bekrachtiging van de samenwerkingsovereenkomst tussen Fluvius en De Lijn in het kader van de 
introductie van elektrische bussen voor 13 Vlaamse centrumsteden en de Vlaamse rand. 
 

3.  Liquiditeitstest – verslag commissaris  
Kennisneming van het verslag van de commissaris met betrekking tot de liquiditeitstest. 

 
4. Energie voor alternatieve zomeractiviteiten  

Goedkeuring van het voorstel van energievoorziening voor alternatieve gemeentelijke activiteiten 
tijdens de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 en op lange termijn.  
 

5. Distributienettarieven – stand van zaken  
• Nieuwe tariefmethodologie VREG 2021-2024 – opmerkingen consultatie (tariefstructuur, 

kapitaalkostvergoeding,…)  
Kennisneming van de nieuwe tariefmethodologie van de VREG voor de periode 2021-2024 en 
volmachtverlening aan de bevoegde diensten van Fluvius System Operator voor het indienen 
van een reactie op de consultatie van de VREG op ten laatste 18 juni 2020.   

• Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 juli – 
31 december 2020)  
Volmachtverlening voor de berekening en de toepassing van de tarieven elektriciteit en 
aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 juli – 31 december 2020).  

• Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 juli – 31 december 
2020)  
Volmachtverlening voor de berekening en de toepassing van de tarieven voor fraude en 
zegelbreuk (periode 1 juli – 31 december 2020).  

• Diverse rapporteringen aan de VREG  
Volmachtverlening voor het opstellen van de rapportering m.b.t. de exogene en endogene 
kosten en het saldo van de vennootschapsbelasting 2019 en het overmaken aan de VREG op 
ten laatste 1 juli 2020. 
Volmachtverlening voor het opstellen van de rapportering m.b.t. de exogene kosten 2021 en 
het overmaken aan de VREG op ten laatste 1 september 2020.  



Pagina 2 
Intergem RvB 18 juni 2020 

2 
 

6.  Onroerende verrichtingen  
 Kennisneming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro. 
 
7. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers 

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.  
 

8.  Allerlei:  
 

• Zomercampagne Fluvius 
Kennisneming van de zomercampagne op de radio en in de krant rond het takenpakket dat 
Fluvius System Operator opneemt. 

 

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur 
 

 
*** * *** 


