
 

 

 

 

 

RAAD VAN BESTUUR INTERLEUVEN 

D.D. 22-04-2020 

 

 

De raad van bestuur beslist om, conform de richtlijnen van de hogere overheid aangaande 

de COVID-19 maatregelen, digitaal te vergaderen.  

 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 11.03.2020 

 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

 

2. Financieel  

 

  - Tweede pensioenpijler personeel – verhoging van de werkgeversbijdrage met ingang  

  van 1 januari 2020 naar 2% van het jaarloon voor alle personeelsleden waarvoor dat 

percentage voorheen nog niet toegekend werd. 

 

De verzekeraar liet weten dat er nog een aanpassing diende te geschieden. De raad van 

bestuur beslist nogmaals om de contracten te laten aanpassen.  

 

Aan de verzekeraar zal gevraagd worden de contracten definitief op te stellen en te 

attesteren dat de groepsverzekering beantwoordt aan de vereisten.  

 

- IL KDV Zelfstandige Groepering: uurprijzen - indexaanpassing vanaf 01-04-2020 

 

De raad van bestuur neemt kennis van de indexstijging en past de uurprijzen aan deze 

stijging aan; dit geldt tevens voor de kostendelende vereniging. 

 

- Situatie per 31-12-2019 

 

• Balans- en resultatenrekening 

• Waarderingsregels 

• Voorzieningen 

 

De leden van de raad van bestuur keuren unaniem de waarderingsregels, de opmaak van 

de voorzieningen, de resultaatsverwerking, het financieel verslag, het jaarverslag  en de 

balans en resultatenrekening per 31-12-2019 goed. 

 

 

3. Beleid 

 

 -  Vaststellen dagorde algemene vergadering dd. 24-06-2020 

 

De raad van bestuur beslist een agendapunt toe te voegen aan de dagorde. De overige 

agendapunten met bijbehorende documentatie worden goedgekeurd.  

 

 

 



- Opdracht Interleuven binnen regionale mobiliteitsdossiers 

 

Er zullen 3 brieven vanuit IL verstuurd worden: 

 

 een brief gericht aan de vervoerregio raad 

 een brief gericht aan de Deputatie 

 een brief naar elk schepencollege  

 

 

4. Bedrijventerreinen 

 

-  Bedrijventerrein Hoegaarden Bleyveld: toestemming doorverkoop 

  

De raad van bestuur gaat akkoord met de principiële toestemming tot doorverkoop (lot 6-

7-8), conform de gangbare principes, en mits een aantal voorwaarden. Deze toestemming 

geldt voor een tijdelijke periode. 

 

 

5. Diversen 

 

-  Afvaardiging algemene vergadering Business Brewery  

 

De algemeen directeur word aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene 

vergadering van Business Brewery.  

 

-  Mondmaskers 

 

De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant heeft gevraagd dat de intercommunales 

Haviland en Interleuven voor hun werkingsgebied zouden overgaan tot een groepsaankoop 

van mondmaskers.  

 

 

 

 


