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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN INTERLEUVEN 

DD. 25-01-2017 

 

 

 

Aanwezig: 

 De heer H. Eyssen – voorzitter 

 Mevr. I. Claes, de HH. D. Claes, E. Claes, K. Cornelissen, A. Daniels,  

mevr. J. De Coster, K. Derua, de HH. J. De Clercq, B. De Wit, Mevr. E. Janssens, de HH. 

H. Hendrickx, L. Leemput, A. Mees, mevr. K. Merckx, N. Pelgrims de HH. P. Spiessens, B. 

Stals, mevr. M. Stas, de HH. A. Vandevelde, A. Van den Bosch, mevr. N. Vanweddigen, B. 

Verlinden, 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, G. Vanden Bempt – raadgevende stem 

 De HH G. Rens, J. Schelstraete, F. Vansteenbeeck – raadgevende stem 

 

 

Verontschuldigd: 

 De HH. G. Debroux, M. Deryk 

 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 30.11.2016 

 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

 

 

2. IT Nieuwland – Aarschot 

- Terugkoop bedrijfsgebouwen en terrein Jaak Smets 

 

Het directiecomité besliste na kennisname van de laatste stand van zaken en alle 

hogervermelde stukken, om de beslissing tot een eventuele terugkoop uit te stellen tot 

het directiecomité van 22 maart 2017, dit om een redelijke termijn te gunnen aan de 

firma Transport Jaak Smets, voor het verkrijgen van de nodige kredieten van de banken. 

 

De raad van bestuur verklaart zich unaniem akkoord met het verlenen van uitstel zoals 

bepaald door het directiecomité. 

 

 

3. Ambachtelijke Zone Assent  

- "Zandstraat" - aankoop afgeschafte buurtweg 

 

Voor de verdere uitbouw van de ambachtelijke zone te Assent is de aankoop noodzakelijk 

van een perceel grond, eigendom van de Gemeente Bekkevoort, met een opp. van 574 

m2, zijnde een deel van de afgeschafte buurtweg 54 welke de ambachtelijke zone 

doorkruist. 
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Aan het directiecomité en de raad van bestuur wordt gevraagd dit eigendom, ten kadaster 

bekend onder Bekkevoort 2e afdeling, sectie I zonder nummer, te mogen aankopen. 

 

Het directiecomité keurde na kennisname van het schattingsverslag deze aankoop goed. 

Op zijn beurt keurt de raad van bestuur deze aankoop goed, verklaart de verwerving voor 

openbaar nut en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. 

 

4. Bedrijventerrein  Molenstede 

- Toestemming tot verkoop van een bedrijfspand -  Rabbit 

 

De firma Rabbit NV is gevestigd op de bedrijvenzone Molenstede. Sinds 9 mei 2016 

heeft een volledige herlokalisatie van de activiteiten plaatsgehad naar de gebouwen 

van de voormalige drukkerij Tuerlinckx, eveneens gelegen op de bedrijvenzone 

Molenstede (loten 12 en 13).  

 

Het directiecomité besliste de toestemming tot verkoop re verlenen onder bepaalde  

voorwaarden en de Raad van Bestuur bevestigt deze beslissing. 

 

- Terugkoop lot 7 - Rabbit  

 

Zie ook vorig punt. De oorspronkelijk geplande uitbreiding op het naastgelegen lot 7, 

aangekocht door Rabbit NV op 3 februari 2015, gaat niet door.  

 

Het betreft een braakliggend terrein met een oppervlakte van 76a19ca dat terug in de 

grondbank van Interleuven kan worden opgenomen. Het directiecomité besliste tot 

terugkoop van het lot 7 en deze beslissing voor te leggen aan de raad van bestuur. Op 

zijn beurt keurt de raad van bestuur deze terugkoop goed, verklaart de verwerving 

voor openbaar nut en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. 

 

 

5. Bedrijventerrein Diest - Webbekom 

 

- Vonnis Q Bakeries 

 

De raad van bestuur wordt ingelicht over het vonnis van een bedrijf dat zich verzet 

tegen een terugkoop. De Rechtbank van Koophandel is ons inziens niet bevoegd daar 

Interleuven geen handelsonderneming is. Het recht van wederinkoop wordt in dit 

dossier niet erkend. Het advies van onze raadsman is om beroep aan te tekenen tegen 

dit vonnis. De raad van bestuur verklaart zich hierbij unaniem akkoord.    

 

6. Financieel 

 

- Fiscaliteit  

 

De voorzitter en de algemeen directeur lichten toe.  

- Vennootschapsbelasting 

- BTW 

 

De raad van bestuur formuleert hierbij geen vragen en keurt de beslissing van het 

directiecomité goed om Interleuven in de beschreven gevallen aan te melden als 

kostendelende vereniging.  
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7. Kennisgevingen 

 

- Vernieuwing PC-park via raamcontract 

 

Door gebruik te maken van het raamcontract van de Vlaamse Overheid ‘aankoop van diverse 

ICT-producten’ (lopende van 1 februari 2015 tot 31 januari 2019) dat verloopt via Real 

Dolmen laat dit de intercommunale toe om onze eisen in te vullen tegen een zeer 

concurrentieel bedongen prijs.  

 

Het directiecomité keurde de vervanging van hard- en software via de twee geciteerde 

raamcontracten goed. 

 

8. Diversen 

 

- Geen. 

 

 

 

 

Patrick Willems 

Algemeen directeur 


