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DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
Gelet op de artikelen 42 §2, 219, 238 tot 240bis van het provinciedecreet; 
 
Gelet op de richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen van de lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers  bij 
overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen; 
 
Gelet op de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk , de stichtingen en 
de Europese politieke partijen en stichtingen; 
 
Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 in de Nationale Arbeidsraad 
betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de 
overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de 
werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement; 
Gelet op het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019; Gelet op het verslag 
van de deputatie waarin voor het takenpakket van het Praktijkpunt 
Landbouw Vlaams-Brabant zowel de voor- en de nadelen van externe verzelfstandiging tegen 
elkaar worden afgewogen als wordt aangetoond dat beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de 
provincie niet dezelfde voordelen kan bieden; 
 
Gelet op het voorstel van statuten van het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant ; 
 
Gelet op het voorstel van samenwerkingsovereenkomst voor het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-
Brabant; 
 
Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om een overnameovereenkomst te sluiten tussen de 
provincie Vlaams-Brabant en het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant; 
 
Overwegende dat ingevolge de oprichting van het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant de 
vertegenwoordigers van de provincie voor de algemene vergadering en het bestuur moeten worden 
aangewezen; 
 
Gelet op het advies van het bureau van de provincieraad van 26 november 2019; 
 

 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1 
Het Proefcentrum Herent en de Nationale Proeftuin voor Witloof vzw worden , met ingang van 1 januari 
2020, geïntegreerd in één or anisatiestructuur en dit in de vorm van een provinciaal extern 
verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm met vzw-structuur, namelijk het Praktijkpunt 
Landbouw Vlaams-Brabant. 
 
 
Art. 2 
De voorgelegde ontwerpen van statuten, samenwerkingsovereenkomst en overnameovereenkomst, 
inclusief bijlagen, zoals gevoegd als bijlage 1, 2 en 3 bij dit besluit, worden goedgekeurd. 
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Art. 3 
Mevrouw Monique Swinnen, gedeputeerde-verslaggever voor land- en tuinbouw, wordt voorgedragen en 
benoemd als voorzitter van de algemene vergadering en het bestuur van het Praktijkpunt Landbouw 
Vlaams-Brabant. 
 
 
Art. 4 
De volgende dertien provincieraadsleden worden voorgedragen en benoemd als vertegenwoordigers 
van de provincie in het bestuur en de algemene vergadering van het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-
Brabant: 

• Diederik Dunon 
• Monique Swinnen 
• Eddy Poffé 
• Luka Augustijns 
• Bertrand Demiddeleer 
• Kris Peeters 
• Nicolas Kuczynski 
• Tine Eerlingen 
• Tom Dehaene 
• Lena Ghysels 
• Elke Zelderloo 
• Linda Van den Eede 
• Lucia Dewolfs 

 
Art. 5 
Het diensthoofd van de dienst land- en tuinbouw wordt als afgevaardigde ambtenaar van de provinciale 
administratie van de provincie Vlaams-Brabant benoemd als adviseur in de algemene vergadering en 
het bestuur van het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant. 
 
 
Art. 6 
De bovenvermelde leden van de algemene vergadering en het bestuur worden benoemd voor een 
termijn die eindigt op het ogenblik dat de nieuwe provincieraad van de provincie Vlaams - Brabant, die 
zal worden geïnstalleerd naar aanleiding van de volgende provincieraadsverkiezingen, tot hun 
vervanging is overgegaan. 
 
 
 
Leuven, 11 december 2019 
 
 
Van raadswege 
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