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Bestuursorgaan: Algemene vergadering 

Datum vergadering:  23-11-2018 

 
Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten 
 
 
1. Begroting 2019 

 
De presentatie met de ter beschikking gestelde gegevens van het budget 2019, zoals werd 
goedgekeurd door de raad van bestuur in zitting van 17 september 2018, wordt besproken.   
 
De algemene vergadering keurt met gewone meerderheid [goedkeuring door alle aanwezige 
gemeenten, onthouding door provincie Vlaams-Brabant] van stemmen het budget 2019 goed. 
 
 
2. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie  
 
De vergadering neemt aan de hand van een door de raad van bestuur in zitting van 17 september  
2018 opgestelde nota kennis van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het 
boekjaar 2019 in het kader van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking.   
 
  

 
3. Uittreding provincie Vlaams-Brabant en vergoeding 
Met de provincie Vlaams-Brabant werd als deelnemer van PBE, overeenkomstig de regelgeving die 
voorziet in een verplichte uittreding van de provincies binnen Opdrachthoudende Verenigingen 
tegen uiterlijk 31 december 2018 een akkoord bereikt over haar uittreding per 31 december 2018.  
Binnen de bestuursorganen werd het bereikte akkoord en de daaraan verbonden modaliteiten reeds 
besproken en principieel goedgekeurd op de zitting van de raad van bestuur van PBE d.d. 28 mei 
2018.  Ter vergoeding van haar rechten en aandeel binnen de balans van PBE wordt aan de 
provincie Vlaams-Brabant een cashbetaling voorzien van 7,5 miljoen euro, en dit tot slot van alle 
rekening. De betaling wordt voorzien op 27 december 2018 met parallel vernietiging van de 
aandelen door de provincie aangehouden binnen PBE.  
 
Ingevolge de uittreding van de provincie Waals-Brabant werd eind 2017 reeds 820.000 euro 
uitgekeerd. Conform gemaakte afspraken leidt de overeenkomst met de provincie Vlaams-Brabant 
tot een extra uitkering aan de provincie Waals-Brabant van 100.951 euro. De betaling van dit saldo 
wordt voorzien op 27 december 2018. 
 
De algemene vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan de 
uittreding van de provincie Vlaams-Brabant en aan de uitbetaling van een uittredingsvergoeding ten 
bedrage van 7,5 miljoen euro aan de provincie Vlaams-Brabant en een extra uitkering van 100.951 
euro aan de provincie Waals-Brabant. Aan het management van Fluvius System Operator cvba 
wordt volmacht verleend om alle nodige verdere formaliteiten en vormvereisten verbonden aan de 
uittreding van de provincie Vlaams-Brabant te vervullen. 



 
  
4. Oprichting toekomstfonds PBE  
Binnen PBE bestaat het ‘renovatiefonds’ dat gericht is op investeringen in de openbare verlichting 
en waarvan de modaliteiten, de werking en de voordelen terdege gekend zijn bij en gewaardeerd 
worden door de PBE-gemeenten.  Op gezamenlijk initiatief van provincie en gemeenten wordt 
voorgesteld om bijkomend een ‘toekomstfonds’ op te richten.  Het opzet van dit ‘toekomstfonds’ is 
om, naast het bestaande renovatiefonds, een extra bestemd budget te voorzien voor investeringen 
in de grote uitdagingen waarmee PBE en de gemeenten de komende jaren geconfronteerd zullen 
worden.  Het fonds zal een extra injectie geven aan de ontwikkeling van de regio en een versnelling 
kunnen geven aan het beleid. Het ‘toekomstfonds’ wordt ingezet in het PBE-werkingsgebied binnen 
Vlaams-Brabant en voor thema’s die liggen in het verlengde van de activiteiten van PBE. 
De middelen kunnen o.a. besteed worden aan investeringsprojecten die vallen onder de volgende 
thema’s: 
1. Openbare verlichting, waar zich de volgende jaren met de overgang naar led-verlichting grote 

opportuniteiten aandienen voor verduurzaming. 
2. Rationeler energiegebruik, smart cities/ smart region, … 
3. Klimaatneutraliteit. 

 
Dit ‘toekomstfonds’ zal gespijsd worden door 35 miljoen euro van de vandaag bij PBE aanwezige 
reserves te bestemmen, waarbij die reserves wel op de balans van PBE blijven. De verdeling over 
de gemeenten gebeurt, net zoals voor het renovatiefonds, op basis van het aantal EAN’s per 
gemeente. 
Het beheer van het fonds wordt toevertrouwd aan een stuurgroep waarin het provinciebestuur en de 
vennoten van PBE zijn afgevaardigd. De modaliteiten voor de werking en aansturing van het fonds 
werden opgenomen in een reglement dat goedgekeurd werd door de raad van bestuur in zitting van 
17 september 2018. Hierin wordt dan o.m. bijkomend uitgewerkt welke selectiecriteria worden 
gehanteerd voor projecten en hoe projecten worden aangemeld. 
 
Het bureau noteert  dat de gemeenten Lubbeek en Steenokkerzeel in hun goedkeuringsbeslissing 
een amendement hebben opgenomen. Het bureau is van mening dat beide amendementen alleen 
betrekking hebben op de werking, het reglement van het Toekomstfonds dat  goedgekeurd werd 
door de raad van bestuur maar niet op de oprichting van het Toekomstfonds an sich. Beide 
amendementen zijn dan ook zonder voorwerp op deze buitengewone algemene vergadering maar 
kunnen wel besproken worden in de schoot van de raad van bestuur. Het punt inzake de oprichting 
van het Toekomstfonds wordt ter stemming gebracht zoals het initieel aan de deelnemers ter 
goedkeuring werd voorgelegd. De gemeenten Lubbeek en  Steenokkerzeel werden hiervan vooraf 
op de hoogte gebracht en hebben zich daarmee akkoord verklaard. 
 
De algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de oprichting van het 
Toekomstfonds PBE goed. 
 
 

 
5. Ontslag van bestuurders 

 
Als gevolg van de uittreding van de provincie Vlaams-Brabant uit PBE zijn de volgende bestuurders 
van rechtswege ontslagnemend: 
- De heer Julien Dekeyser. 
- De heer Tom Dehaene. 
- De heer Luc Robijns. 
- De heer Jo Stulens. 
 
De algemene vergadering gaat met eenparigheid van stemmen akkoord met het ontslag van 
rechtswege van de hierboven vermelde bestuurders namens de provincie Vlaams-Brabant. 
 



 
6. Statutaire benoemingen  

  
Er zijn geen statutaire benoemingen. 
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