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Bestuursorgaan: Algemene vergadering 

Datum vergadering:  15-06-2018 

 
Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten 
 
 
1. Voorstel tot verlenging van de duurtijd van de PBE 

 
De vergadering neemt akte van het evaluatierapport, hecht haar unanieme goedkeuring aan het 
ondernemingsplan en neemt tevens akte van de verzoeken tot verlenging van de deelnemers en 
hecht haar unanieme goedkeuring aan het voorstel tot verlenging van de duurtijd van de PBE 
aanvangend op 29 maart 2019 om te eindigen op 29 maart 2037. De vergadering neemt ook akte 
van de beslissing van de raad van bestuur van de PBE van 12 maart 2018 tot het houden van een 
buitengewone algemene vergadering op 29 maart 2019, datum waarop de verlenging van de 
duurtijd van de PBE zal ingaan. 
 
2. Fluvius System Operator  
 
2.a Kennisneming van het voorstel fusie door overneming van Infrax door Eandis System Operator 
Op 1 juli 2018 zal er een fusie door overneming doorgevoerd worden waarbij Eandis System 
Operator optreedt als de overnemer en Infrax als de over te nemen entiteit. 
De vergadering neemt akte van het voorstel fusie door overneming van Infrax door Eandis System 
Operator. 
  
 
2.b Bevestiging van de participatie van de PBE in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System 
Operator  
De vergadering bevestigt met unanimiteit de participatie van de PBE in de unieke werkmaatschappij 
Fluvius System Operator. 
 
 

 
3. Goedkeuring van het voorstel statutenwijziging 
De vergadering  neemt akte van de voorafgaandelijke instemming van alle deelnemende gemeenten 
van het voorstel van statutenwijziging en van de onthouding van de provincie Vlaams-Brabant 
inzake de statutenwijzigingen die handelen over de toekomstige samenstelling van de 
beslissingsstructuren (na de uittreding van de provincie Vlaams-Brabant). 
 
De statutenwijziging wordt artikel per artikel ter stemming gebracht. 
 
Alle aanwezige gemeenten geven hun goedkeuring. Gezien de onthouding van de provincie 
Vlaams-Brabant niet meegerekend wordt in de berekening van de vereiste meerderheid (artikel 48, 
lid 4 van de statuten), is de statutenwijziging bijgevolg met unanimiteit van de geldig meegerekende 
stemmen aanvaard. 
Notaris Erik Lerut gaat vervolgens over tot het verlijden van de akte inzake agendapunt 3. 
 
  
 
 



4. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017  
De algemene vergadering neemt akte van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van 
de commissaris over het boekjaar 2017. 
 

 
5. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2017   
De vergadering keurt met unanimiteit de jaarrekening 2017 goed alsook de bestemming van het 
resultaat. 

 
 
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris   
De vergadering verleent met unanimiteit en afzonderlijk kwijting aan de bestuurders en de 
commissaris. 
 
 
7. Statutaire benoemingen   
Er zijn geen statutaire benoemingen. 
 
 
8. Hernieuwing renovatiefonds 2019-2021   
De vergadering keurt met unanimiteit de hernieuwing van het renovatiefonds goed voor een periode 
van één jaar. 
 
9. Statutaire mededelingen   
De vergadering neemt kennis van de uitbreiding van de aansluitingen van de gemeenten 
Bekkevoort en Oud-Heverlee voor de activiteit Datacenter (Infra-X-enter) en de Stad Landen voor de 
activiteit Infra-X-net. 
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