
 
 
 
 

 
OVERZICHTSLIJST BESLUITEN 

RAAD VAN BESTUUR VAN 24 FEBRUARI 2021 
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur) 

 

 
 
 
 
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 13 januari 2021. 

Goedkeuring van de notulen. 
 

2. Jaarverslag 2020. 
Goedkeuring van het jaarverslag 2020. 
 

3. Jaarrekening 2020. 
Goedkeuring van de jaarrekening 2020 die ter finale goedkeuring zal voorgelegd worden aan de 
algemene vergadering van mei 2020. 

 
4. Bepalen datum en agenda Algemene Vergadering. 

Bepaling van de datum en de agenda van de Algemene Vergadering die in het kader van de 
huidige coronacrisis digitaal zal plaatsvinden. 
 

5. Rapportering goedgekeurde beslissingen conform delegatiemandaat. 
Akteneming van de beslissingen die goedgekeurd werden conform het delegatiemandaat verleend 
op 23 mei 2019. 
 

6. Pensioenverplichtingen PBE. 
Goedkeuring om vanaf 2020 met een vaste (bijkomende) pensioendotatie te werken zoals 
voorzien in het budget. Deze berekeningswijze vervangt de berekeningswijze van 27 september 
2010.  Deze aanpassing wordt ook opgenomen in de actuariële pensioenstudies van Ethias. 
 

7. Bonus kaderleden 2020. 
Goedkeuring van de uitkering van de bonussen 2020 voor de kaderleden mits deze beperkt 
worden tot 75% van het maximum maximorum. 
 

8. Niet-erkenning beroepsziekte. 
Akkoord met het ontvankelijk maar niet gegrond verklaren van het bekomen van een 
schadeloosstelling wegens beroepsziekte. 

 
9. Ontslagverlening aan een personeelslid. 

Goedkeuring van ontslagverlening uit ambt aan een personeelslid. 
 

10. Verlenging verlof zonder wedde van een personeelslid. 
Goedkeuring van de aanvraag tot verlenging van het verlof zonder wedde van 5 jaar naar 6 jaar 
van een personeelslid. Concreet wordt het verlof zonder wedde verlengd tot 1 oktober 2023, 
tevens de datum van de vervroegde pensionering van betrokkene, en dit met behoud van de 
bestaande overgangsmodaliteiten. 
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11. Bevordering van een personeelslid. 

Goedkeuring van de bevordering van een personeelslid tot eerste elektricien. 
 

12. Baremaverhogingen op basis van de evaluatiecyclus 2020. 
Goedkeuring van de baremaverhogingen ingevolge de evaluatiecyclus 2020 van een aantal 
medewerkers ressorterend onder de diverse personeelsstatuten binnen Fluvius OV, alsook van de 
toekenning van een eenmalige brutopremie aan twee medewerkers omwille van uitzonderlijke 
prestaties in 2020 in het kader van COVID-19. 

 
 

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur 
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