
 

 

 

 

 

 

 

RAAD VAN BESTUUR INTERLEUVEN 

DD. 27-10-2021 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 06.10.2021 

 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

2. Beleid 

 

-  IL-KDV: agenda stuurgroep 24-11-2021 

 

De agendapunten worden overlopen en goedgekeurd. 

 

- Indexering uurprijzen exclusiviteit (vanaf 01-10-2021) 

 

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

aan. 

 

- Nazicht aangifte vennootschapsbelasting 2019 en overleg Vlabel / onroerende voorheffing 

 

We ontvingen een brief van de FOD Financiën waarin werd meegedeeld dat onze aangifte in de 

vennootschapsbelasting werd geselecteerd voor een controle. Er werden geen aanpassingen aan 

onze aangifte doorgevoerd.  

 

Vandaag had een verder onderhoud met Vlabel plaats en de voorzitter licht dit toe.   

 

De raad van bestuur is tevreden met de afwikkeling en verklaart zich alvast akkoord om 

aanvullende bezwaarschriften in te dienen voor beide gebouwen waar een vrijstelling voor 

onderwijs kan aangevraagd worden.  

 

-  Prijsvraag krediet gebouw 'Frisk' 

 

Er werd een prijsvraag opgemaakt voor het consolideren/aangaan van een lening voor de  

financiering van het bedrijfsgebouw en bijhorende industriegrond. 

 

Aan de financiële instelling wordt gevraagd of zij interesse hebben in de financiering van dit 

bedrijfsgebouw en meer specifiek welke financieringsformule zij hiervoor en aan welke 

voorwaarden zouden willen voorstellen. 

 

- Project gebouw Brouwersstraat / parking Benedenstad Leuven: stand van zaken 

 

De vertegenwoordiger van de stad Leuven geeft toelichting.  

 

 

 

 

 



3. Bedrijventerreinen 

 

-  Bedrijventerrein Webbekom, Diest: verkoop lot 8A 

 

De raad van bestuur beslist het goed te verkopen. 

 

- Kop van Nieuwland, Aarschot: voorstel tot overleg met stad Aarschot en POM  

 

Er zullen datums voor een overleg worden uitgewisseld tussen de betrokken partijen. 

 

4. Adviesverlening & begeleiding 

 

-  Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden: behandeling bagger- en ruimingsspecie 

 

Het bestek, de raming en het verslag van nazicht van de offertes, opgesteld door Interleuven, 

worden goedgekeurd.  

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder  

voorafgaande bekendmaking. 

 

Interleuven treedt op als aankoopcentrale voor alle vennoten van Interleuven bij de gunning van 

de opdracht. 

 

Deze opdracht wordt gegund aan BIOTERRA NV, Bilzerweg 15 te 3600 Genk, tegen de 

eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. 

 

- Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden: aanstellen asbestverwijderaar 

 

Het bestek, de raming en het verslag van nazicht van de offertes, opgesteld door Interleuven, 

worden goedgekeurd. 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

Interleuven treedt op als aankoopcentrale voor alle vennoten van Interleuven bij de gunning van 

de opdracht. 

 

Deze opdracht wordt gegund aan ASBEST PARTNERS BELGIE BV, Zone Reme 5 te 2260 Westerlo, 

tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. 

 

- Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze: raamovereenkomst fietsleasing voor 

gemeentepersoneel 

 

Het bestek en de raming, opgesteld door de aankoopdienst, worden goedgekeurd.  

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

 

Interleuven treedt op als aankoopcentrale voor alle vennoten van Interleuven bij de gunning van 

de opdracht. 

 

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees 

niveau. 

 

 



 

- Lokaal Energie- en Klimaatpact: Interleuven als ondersteuner 

 

Goedkeuring wordt verleend aan het ondertekenen van het document waarbij Interleuven zich 

engageert om als ondersteuner van het Lokaal Energie- en Klimaatpact de lokale besturen in het 

arrondissement Leuven bij te staan in het behalen van de vooropgestelde doelstellingen. 

 

5. Varia 

 

-  Data voorjaar 2022 

 

De data worden vastgelegd. 

 

- Jaarrekening 30-06-21 

 

Aan de leden van de raad van bestuur werd, ter aanvulling van de vorige raad van bestuur 

besproken cijfers, een bijkomend document overgemaakt. Dit is de financiële staat per 30 juni 

2021 in de vorm van de officiële jaarrekening. 

 

 

 

 

 


