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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN INTERLEUVEN 

DD. 27-01-2016 

 

 

 

 

Aanwezig: 

 De heer H. Eyssen – voorzitter 

 Mevrouw E. Madrid – ondervoorzitter 

 De heer E. Fillet - ondervoorzitter 

 De heer W. Aerts, mevr. I. Claes, de HH. D. Claes, K. Cornelissen, A. Daniels,  

mevr. J. De Coster, K. Derua, de HH. M. Deryk, B. De Wit, H. Hendrickx, L. Leemput, 

mevr. M.C. Loozen, de heer A. Mees, mevr. N. Pelgrims, de HH. G. Pulinckx,  B. Stals, 

mevr. M. Stas, de heer A. Van den Bosch, mevr. N. Vanweddingen, de HH. B. Vlayen, N. 

Willems, mevr. M. Wits. 

 De heer P. Willems – secretaris - algemeen directeur 

 De heer J. Vandeputte – technisch adviseur 

 Mevrouw L. Fuchs – raadgevende stem 

 De heer F. Vansteenbeeck – raadgevende stem 

 

 

 

Verontschuldigd: 

 De HH. E. Claes, G. Debroux, M. Forceville, W. Lissens, A. Vandevelde, mevr. B. 

Verlinden, de heer L. Tobback 

 

 

1. Vertegenwoordiger van de gemeente Rotselaar in de raad van bestuur 

De gemeente Rotselaar heeft de gemeenteraadsbeslissing overgemaakt waarin zij te 

kennen geven dat de samenstelling van de gemeenteraad gewijzigd is en dat zij de heer 

Dirk Claes voordragen om de heer Jan Vanborren te vervangen.  

 

De raad van bestuur verklaart zich akkoord.  

 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 25.11.2015 

 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

 

3. Financieel 

 Problematiek onroerende voorheffing/BTW 

 

De raad van bestuur neemt kennis van de documenten die betrekking hebben op de 

problematiek inzake onroerende voorheffing, BTW op de dienstverlenende vereniging 

en de problematiek van de directe belastingen – roerende voorheffing.  
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De voorzitter licht dit punt uitgebreid toe. 

 

De raad van bestuur heeft op dit ogenblik geen verdere vragen of opmerkingen over 

deze dossiers en keurt de beslissingen goed.  

 

 

4. Juridische dossiers 

 Mandaat kantoor Tiberghien : aanvechten herziene programmawet. 

De Programmawet van 19 december 2014 (BS 29 december 2014) bepaalt dat 

intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en project-

verenigingen niet langer automatisch zullen uitgesloten worden van de ven-

nootschapsbelasting. Enkel die entiteiten die kunnen aantonen dat ze geen 

onderneming exploiteren of zich niet bezighouden met verrichtingen van winstgevende 

aard blijven onder de rechtspersonenbelasting ressorteren, zij het dat zij dan ook nog 

een ruimere belastbare grondslag zullen hebben.  

 

Overwegende dat in het kader van dit beroep het kantoor TIBERGHIEN als raadsman 

optreedt voor het VVSG mandateert de raad van bestuur het kantoor TIBERGHIEN 

CVBA (BTW BE 0640.753.888) met kantoren te 1000 Brussel Havenlaan 86/c en 2018 

Antwerpen Karel Oomsstraat 47A, bus 5 in de persoon van Mr. Bernard Van Vlierden 

en/of Mr. Charlotte Meskens om als raadsman op te treden teneinde de artikelen 86 

t.e.m. 93 van de Programmawet van 10 augustus 2015 voor het Grondwettelijk Hof 

aan te vechten.  

 

 Interleuven/onroerende voorheffing – Bedrijfspand Honeywell en  

 Interleuven/onroerende voorheffing – Tremelo – Afd.1/24190 

 

De raad van bestuur beslist unaniem om aan Meester Socquet de opdracht te geven 

een verzoekschrift tot hoger beroep namens Interleuven in te leiden. 

 

 

5. Projectontwikkeling 

 Bedrijventerrein Geetbets - ‘Rummen’ – schattingsverslag 

Bij gemeenteraadsbeslissing van 29 juni 2009 heeft de gemeente Geetbets besloten 

een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Interleuven voor de realisatie van 

het bedrijventerrein te Geetbets. Deze overeenkomst werd in september 2009 

afgesloten. 

 

De raad van bestuur neemt kennis van het schattingsverslag opgesteld door 

landmeter-expert Frank Rimanque in Hoegaarden op 28.11.2015, verleent 

goedkeuring aan de verwervingen en verklaart deze voor openbaar nut en ter 

verwezenlijking van het maatschappelijk doel. 

 

 Bedrijventerrein Glabbeek – “RUP uitbreiding bedrijventerrein Craenenbroekstraat” – 

schattingsverslag  

In uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Glabbeek werd een 

exclusiviteitscontract afgesloten m.b.t. het punt '4.1. projectregie'. Op 30/12/2013 

sloten de gemeente Glabbeek en Interleuven een samenwerkingsovereenkomst voor 

de realisatie van het project 'bedrijventerrein Craenenbroekstraat' te Glabbeek.  

 

De raad van bestuur neemt kennis van het schattingsverslag opgesteld door 

landmeter-expert Frank Rimanque in Hoegaarden op 28.11.2015, verleent 
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goedkeuring aan de verwervingen en verklaart deze voor openbaar nut en ter 

verwezenlijking van het maatschappelijk doel. 

 

 Project ‘Kop van Nieuwland’ – stand van zaken 

 

Een  zeer uitgebreide bespreking volgt van dit dossier. De leden van de raad van bestuur 

worden ingelicht oover het standpunt van het directiecomité van Interleuven.  

 

De raad van bestuur verklaart zich akkoord met het standpunt van het directiecomité. 

 

 

 Bedrijventerrein Diest ‘Webbekom’ - Terugkoop Q-bakeries Belgium 

 

De raad van bestuur verleent zijn goedkeuring voor deze terugkoop, verklaart deze 

voor openbaar nut en ter verwezenlijking van het maatschappelijk doel. 

 

 Verwerving gronden uitbreiding bedrijvenzone Lewa te Zoutleeuw – aankoop gronden. 

Op 1 juli 2015 ondertekenden de stad Zoutleeuw en Interleuven een samen-

werkingsovereenkomst voor de uitbreiding van de bedrijvenzone Lewa. De 

uitbreidingszone beslaat iets meer dan 2 ha. 

 

De raad van bestuur verleent zijn goedkeuring aan de verwervingen, verklaart deze 

voor openbaar nut en ter verwezenlijking van het maatschappelijk doel. 

 

 

6. Trainingscentrum politie arrondissement Leuven : stand van zaken 

 

Stand van zaken wordt meegedeeld aan de leden.  

 

7. Diversen 

 

Geen vragen of opmerkingen van de leden van de raad van bestuur.  

 

 

Patrick Willems 

Algemeen directeur 


