
 

 

 
OVERZICHTSLIJST BESLUITEN 

RAAD VAN BESTUUR 8 FEBRUARI 2021 
(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 PBE van 4 december 2020 
 Goedkeuring van de notulen van de zitting van PBE van 4 december 2020. 
 
2. Distributienettarieven – stand van zaken 

- Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde klanten (periode 1 januari – 31 maart 
2021) 
Bekrachtiging van de tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten 
(periode 1 januari – 31 maart 2021). 

- Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 januari – 31 maart 2021) 
Bekrachtiging van de tarieven voor fraude en zegelbreuk (periode 1 januari – 31 maart 2021). 

- Tarieven 2021 
Kennisneming van het door de VREG op 15 december 2020 goedgekeurd tariefvoorstel. 
 

3.  Visie 2050 voor energie  
Kennisneming van de kijk van Fluvius op de rol van de distributienetten en de netbeheerder 
richting een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. 
 

4.  Publi-T – voorstel statutenwijziging - mandaatverlening 
Aanduiding van volmachtdrager en plaatsvervangers voor de buitengewone algemene 
vergadering van Publi-T en mandaatverlening tot goedkeuring van alle punten op de dagorde, 
voor zover deze noodzakelijk zijn om de voorgestelde statutenwijziging mogelijk te maken en deze 
statutenwijziging enkel tot doel heeft digitale beraadslagingen mogelijk te maken en de statuten 
aan te passen aan het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. 

 
5. Digitale meters – stand van zaken 
 Kennisneming van de status van de uitrol digitale meters eind december 2020 en van het arrest 

van het Grondwettelijk Hof nr. 5/2021 dd. 14 januari 2021. 
 
6. Verlenging conventie RCO Synergrid-DNB’s met 1 jaar 
 Bekrachtiging van de verlenging met 1 jaar. 
 
7. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers 

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.  
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8. Allerlei:  
 Nihil 
  

 
Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur 
 

 
*** * *** 


