
 

 

 
 

 
OVERZICHTSLIJST BESLUITEN 

RAAD VAN BESTUUR 22 OKTOBER 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 Riobra van 14 september 2020 
 Goedkeuring van de notulen van de zitting van Riobra van 14 september 2020. 
 
2. Statutaire benoeming  

Goedkeuring van de voorlopige benoeming van een lid ter vervanging en ter voleindiging van het 
mandaat van een ander lid die ontslag neemt. 
 

3. Toetreding Lennik voor activiteit riolering  
Goedkeuring van de toetreding van de gemeente Lennik bij Riobra voor de activiteit riolering, 
onder voorbehoud van bekrachtiging door de Buitengewone Algemene Vergadering van 
18 december 2020.  
Opmaak en goedkeuring van het inbrengverslag van de Raad van Bestuur en de Commissaris en 
volmachtverlening aan Voorzitter en Ondervoorzitter voor ondertekening.  
Goedkeuring van de hiermee gepaard gaande inbreng ten bedrage van 5.603.790,79 euro 
vertegenwoordigd door 192.142 RB-aandelen, 33.907 RI-aandelen, 1 RA-aandeel en een boeking 
van 11,29 euro op de boekhoudrekening 1100 Uitgiftepremie.  

 
4. Fluvius-visie inzake organisatie (drink)watersector  

Kennisneming. 
 
5. Vaste voorschottenlijn – borgstelling OV’s 
 Goedkeuring van de borgstelling in het kader van de vaste voorschottenlijn van Fluvius System 

Operator. 
 
6. Fluvius Green Financing Framework en Second Party Opinion Provider (FGFF) 
 Kennisneming van de opstelling van een Green Financing Framework en aanduiding van ISS ESG 

als Second Party Opinion provider voor de onafhankelijke controle ervan. 
 
7.  Handhavingsbeleid riolering  

Goedkeuring van het nemen van maatregelen om het recht op subsidie te behouden voor een 
aantal dossiers waarvoor het risico ten gevolge van het uitblijven van handhaving reëel is. 
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8. Fluvius System Operator – BAV 2 december 2020 – goedkeuring agenda en aanduiding 
volmachtdrager 
Goedkeuring van de agenda van de Buitengewone algemene vergadering van Fluvius System 
Operator d.d. 2 december 2020 en volmachtverlening aan de secretaris voor het invullen en 
ondertekenen van het stemformulier namens Riobra. 

 
9. Vergaderkalender 2021 
 Goedkeuring. 
 
10.  Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers 

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.  
 
11.  Allerlei:  

 
• Zittingen tot eind 2020 – praktische organisatie 

Kennisneming. 
 
 

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur 
 

 
*** * *** 


