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WOORD VOORAF
Geachte lezer,
Het is met fierheid over al het gepresteerde werk, dat ik u het verslag over het werkjaar 2017
van de dienstverlenende intergemeentelijke samenwerking Interleuven kan aanbieden.
In dit jaarverslag vindt u de belangrijkste activiteiten terug van Interleuven, in de drie
werkvormen waarin onze medewerkers voor u en voor de andere vennoten in de weer zijn:
•
projectontwikkeling
•
advies- en dienstverlening
•
ontwerp en realisatie
In 2017 legde Interleuven opnieuw een sterk parcours af, zowel in de projectwerking als in de
dienstverlenende activiteiten.
De stijgende vraag naar onze dienstverlening wekt vertrouwen: onze vennoten weten dat we
goede medewerkers hebben, die met hen meedenken en inspelen op hun noden. We speelden
in op die stijgende vraag, en natuurlijk ook op de pensionering van enkele collega’s, door de
aanwerving van een hele reeks nieuwe teamleden. Het doet me plezier te zien hoe we er telkens
weer in slagen bekwame en gedreven mensen aan te trekken, met wie het fijn samenwerken
is.
Enig minpunt daarbij is dat al dit mooie werk weinig geapprecieerd wordt door de hogere
overheden. Het beleid lijkt er eerder in te bestaan het contact tussen de gemeenten en hun
samenwerkingsverbanden in te perken, en het werk van de intercommunales langs fiscale weg
te beknotten. Dat stoort, maar we laten ons niet kennen en doen met dubbele inzet verder.
In wat volgt geeft elke dienst u een uitgebreid overzicht van wat er allemaal gerealiseerd werd.
Ons doel voor 2018 zou ik, een bekende financiële instelling parafraserend, formuleren als: we
gaan 100 % voor 95 %... nee, voor 99 % tevreden klanten-vennoten!

Hans Eyssen,
Voorzitter Interleuven
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1. VENNOTEN EN KAPITAAL
Intercommunale maatschappij voor de Ruimtelijke Ordening en de Economisch-Sociale
Expansie van het Arrondissement Leuven, in het kort Interleuven.
Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december 1986 betreffende de
intercommunales en het decreet van 1 juli 1987 omgevormd tot intergemeentelijke
dienstverlenende vereniging conform het decreet van 6 juli 2001.
Opgericht op 8 juli 1965 te Leuven en waarvan de statuten zijn verschenen in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 28 juli 1965 onder nr. 25.555. Bij besluit van de Algemene
Vergadering van 23 juni 1993 is de duur van de vereniging voor een eerste maal verlengd voor
een periode van dertig jaar die ingaat op 8 juli 1995.
Ingevolge de splitsing van Interleuven op 15 december 2003 en conform het decreet van 6 juli
2001 werd de duur van de vereniging teruggebracht tot 18 jaar ingaande op 10 november
2001.
1.1. Statutenwijzigingen



















Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 23 juni 1972, verschenen in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 21 oktober 1972 onder nr. 2895-2;
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 30 maart 1977, verschenen in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 17 juni 1978 onder nr. 1589-25;
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 11 juni 1986, verschenen in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 18 juni 1987 onder nr. 568;
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 29 juni 1988, verschenen in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 21 oktober 1988 onder nr. 881021-125;
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 1 juni 1990, verschenen in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 1 december 1990 onder nr. 901201-346;
Goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering, bij akte op 23 juni 1993
verleden voor Notaris P. Bosmans te Leuven, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 21 juli 1993 onder nr. 930721-570;
Goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering, bij akte op 25 september 1996
verleden voor Notaris L. Talloen te Leuven, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 16 oktober 1996 onder nr. 961016-309;
Goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering bij akte op 17 juni 1998
verleden voor Notaris L. Talloen te Leuven, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 8 juli 1998;
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 16 mei 2001 verschenen in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2001 onder nummer 20010627-685;
Goedgekeurd door de Bijzondere Algemene Vergadering van 26 september 2001
verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2001 onder nummer
20011025-209;
Goedgekeurd door de Bijzondere Algemene Vergadering van 26 juni 2002 verschenen in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2002 onder nummer 20020730-160;
Goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering bij akte op 15 december 2003
verleden voor notaris L. Talloen, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
14 januari 2004 onder nummer 04005981;
Goedgekeurd door de Buitengewone Vergadering van 28.09.2005, verschenen in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 6 december 2005 onder nummer 05175958;
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Goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 juni 2006, verschenen
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 juli 2006 onder nummer 06116313;
Goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 mei 2008, verschenen
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2008 onder nummer 08095598;
Goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 mei 2010, verschenen
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 juni 2010 onder nummer 10084324.
Goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 maart 2014, verschenen
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 08 mei 2014 onder nummer 14095519.
Goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 december 2015,
verschenen in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 25 januari 2016 onder nummer
160012875.

1.2. Vennoten
De gemeenten/steden en OCMW’s van het arrondissement Leuven, evenals de provincie
Vlaams-Brabant, zijn vennoot bij Interleuven.
Andere intergemeentelijke verenigingen, EcoWerf, IOK, Interrand, Limburg Net, HABOBIB,
Haviland en andere openbare besturen die overeenkomstig artikel 10 van het decreet van 6 juli
2011 kunnen deelnemen aan de vereniging, zijnde SOCiAL, zijn tevens vennoot van
Interleuven.
De Raad van Bestuur bestaat alzo uit 33 stemgerechtigde leden en 5 leden met raadgevende
stem of in totaal 38 leden.
1.3. Kapitaal
Het kapitaal van Interleuven bedraagt 2.661.889,72 euro volledig volstort.

2. BESTUURSORGANEN
2.1. Raad van Bestuur Interleuven
Voor de gemeenten
Aarschot

Nele Pelgrims

Begijnendijk

Peter Spiessens

Bekkevoort

Marc Deryk

Bertem

Albert Mees

Bierbeek

Magda Wits

Boortmeerbeek

Karin Derua

Boutersem

Leon Leemput

Diest

Bart Stals

Geetbets

Bart Vlayen

Glabbeek

Hans Hendrickx

Haacht

Edmond Fillet - Ondervoorzitter

Herent

Maarten Forceville

Hoegaarden

Evelien Janssens

Holsbeek

Hans Eyssen - Voorzitter
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Huldenberg

Nicole Vanweddingen

Keerbergen

Alfons Van den Bosch

Kortenaken

Niels Willems

Kortenberg

Myriam Van Tricht

Landen

Gino Debroux

Leuven

Eveline Madrid - Ondervoorzitter

Leuven

Bieke Verlinden

Linter

Andy Vandevelde

Lubbeek

Marina Stas

Oud-Heverlee

Adri Daniëls

Rotselaar

Dirk Claes

Scherpenheuvel- Zichem

Manu Claes

Tervuren

Kelly Merckx

Tielt-Winge

Kris Cornelissen

Tienen

Wouter Lissens

Tremelo

Bert De Wit

Zoutleeuw

Gaston Pulinckx

(met ingang 29-11-17)

Voor de provincie
Ingrid Claes
Jo De Clercq
Leden met raadgevende stem
Liselore Fuchs
Greta Vanden Bempt
Jan Schelstraete
Frans Vansteenbeeck
Gunther Rens
Secretaris
Patrick Willems

Algemeen Directeur Interleuven

2.2. Directiecomité Interleuven
Hans Eyssen
Eveline Madrid
Edmond Fillet
Albert Mees
Gino Debroux
Manu Claes
Louis Tobback
Jos Vandeputte
Tom De Saegher
Christel Hendrix
Marc Morris
Patrick Willems

Voorzitter
Ondervoorzitter
Ondervoorzitter
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Technisch Adviseur
Technisch Adviseur
Technisch Adviseur
Technisch Adviseur (met ingang van 22-03-2017)
Technisch Adviseur
Secretaris - Algemeen Directeur

Het verslag van de commissaris-revisor wordt u ter goedkeuring en ter vrijwaring van de
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bestuurders voorgelegd.
De resultatenrekening 2017 sloot af met een batig saldo (winst van het boekjaar) van

176.211,44 euro.
Meer details vindt u verder in het verslag.
2.3. Personeel
Interleuven stelde op 1 december 2017 77 personeelsleden te werk.
2.4. Vestiging
De hoofdzetel en burelen van Interleuven bevinden zich in de Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven,
t 016 23 58 36.
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3. ACTIVITEITEN VAN INTERLEUVEN
3.1. Projectontwikkeling
Ondernemen: Bedrijventerreinen en bijhorende gebouwen
Contactpersonen: Patrick Willems – 016 28 42 46
Bram Adams – 016 28 42 72
Interleuven zette vanuit de verschillende pijlers binnen haar beleid rond ondernemen verder in
op een goede ruimtelijk-economische ontwikkeling van het arrondissement Leuven. Met de inzet
van een enthousiast team en de inzet van verschillende disciplines binnen Interleuven werden
op meerdere vlakken stappen vooruit, soms slechts stap per stap, gezet.
 Een doorgedreven beheer, huisvestings- en activeringsbeleid zorgde er o.a. voor dat
meerdere kandidaat-kopers konden worden gehuisvest. Ook werd een al lang leegstaand
pand verkocht om er een nieuw project te realiseren dat de verdere uitbouw en intensifiëring
van het betrokken bedrijventerrein mee ondersteunt.
 Het bedrijventerreinmanagement werd verdergezet en bijkomende initiatieven werden
genomen. In Leuven (o.a. Researchpark Haasrode) zal dit leiden tot de oprichting van een
bedrijventerreinvereniging vzw die de samenwerking structureler maakt en het
ambitieniveau verhoogt.
 Zowel nieuwe terreinen, als de (her)ontwikkeling van bestaande (bedrijven)terreinen
kregen veel aandacht en daarbij werd steeds in het achterhoofd gehouden om een
gedifferentieerd en kwaliteitsvol aanbod te kunnen voorzien. De gemeente Hoegaarden
onderstreepte dit door met Interleuven een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.
 Er werd kennis opgedaan over duurzame groenaanleg en meer biodiversiteit op
bedrijventerreinen en dit werd ook onmiddellijk toegepast in de eigen werking en via
workshops voor bedrijven. Met de inzet voor het versterkt streekbeleid (Taskforce Spitsregio
Leuven, zie 3.4.1.2), m.b.t. de acties rond bedrijventerreinen en economie, onderstreept
Interleuven ook haar rol als beleidsmatige partner en ondersteunt ze mee de strategische
gebiedsgerichte visie voor de regio.
3.1.1.1. Beheer en bedrijventerreinmanagement
Door het beheer en door nauw overleg met de gemeenten en de bedrijven wordt werk gemaakt
van de invulling en de continue verbetering en opwaardering van bestaande zones:
revitalisering, activering, verdichting, maar ook het initiëren van samenwerking tussen
bedrijven, verduurzamingsmaatregelen, … Door interne samenwerking en afstemming met
lokale besturen, soms ook met derde partijen, geeft Interleuven vorm aan een gedegen en
onderbouwd huisvestingsbeleid: de juiste onderneming op de juiste plaats. Nieuwe kandidaatbedrijven – een vijftigtal geregistreerde in 2017 – worden geholpen en begeleid in hun
zoektocht naar vestigingsruimte.
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In 2017 werd in het kader van bedrijventerreinmanagement op meerdere terreinen een overleg
of activiteit georganiseerd.
Ook water, groen en energie-efficiënte maatregelen op
bedrijventerreinen krijgen steeds meer aandacht. In het
kader van meer biodiversiteit op de bedrijvenzones loopt
het KIWI-project (Klimaatvriendelijke Infrastructuur op
Weerbare Industriezones), waar in samenspraak met
onder
meer
de
bedrijven,
de
gemeente
en
groenaanbieders
infosessies,
ontwerpateliers
en
kennisdeling plaatsvinden. Dergelijke ontwerpateliers
werden al gehouden op de bedrijventerreinen Wingepark
(Rotselaar) en Assent (Bekkevoort). Deze
ateliers zijn bedoeld om de bedrijven te
informeren over de mogelijkheden voor meer
groen op hun terrein en de technische aspecten
van een groene en klimaatweerbare inrichting,
maar ook om concreet aan de slag te gaan met
ingrepen
op
hun
perceel
en
op
het
bedrijventerrein
in
het
algemeen
(bv.
bufferstroken). Samen wordt gezocht naar een
ecologische invulling van de buffers en naar een
recreatieve invulling op het terrein waar het voor
werknemers aangenaam vertoeven is.
Afbeelding 1: Ontwerpatelier bedrijventerrein
Assent - Bekkevoort

3.1.1.2. Projectontwikkeling bedrijventerreinen
In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de projecten waar in 2017 enkele stappen
werden gezet. Voor de projecten waar een ruimtelijke opdracht wordt uitgevoerd, staat een
beschrijving van de activiteiten onder 3.2.1 Ruimtelijke ordening.
3.1.1.2.1. Bedrijventerrein Nieuwland – Aarschot
Met betrekking tot bedrijvigheid worden in Aarschot verschillende pistes tegelijkertijd
bewandeld.
De slopingswerken voor de ‘Kop van Nieuwland’ hebben enige vertraging gekend door de zware
funderingen die onder de fabrieksgebouwen zaten. Ondertussen werd het terrein genivelleerd,
maar dient er nog voor de vrijgekomen betogrid en as-ballast een oplossing te worden
uitgewerkt. Een gespecialiseerde firma dient te onderzoeken of deze afvalmaterialen nog als
bouwstof gecertificeerd kunnen worden. Pas na het bouwrijp maken en na het afsluiten van het
beschrijvend bodemonderzoek met een gunstig bodemattest kan een verdere vermarkting
volgen.
In uitvoering van het provinciaal RUP ‘Beperkte Uitbreiding’ zal het bedrijventerrein Nieuwland
met 7 ha uitbreiden. De lopende juridische procedures met betrekking tot de aan te kopen
gronden zijn nog niet definitief uitgeklaard.
Samen met de provincie Vlaams-Brabant, de Provinciale OntwikkelingsMaatschappij (POM) en
de stad Aarschot werkt Interleuven mee aan een globale herinrichting van de bedrijventerreinen
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in Aarschot. Dit herinrichtingsproject wordt samen met Riop opgemaakt om de nodige subsidies
te verkrijgen. Hierdoor zal zowel ten westen als ten oosten van de ring het bedrijventerrein
Nieuwland worden heraangelegd. Tractebel heeft de opdracht om de riolering uit te werken en
Interleuven verzorgt het bovengronds wegenisontwerp.
Vanwege de gestage revitalisering van de gehele zone Nieuwland worden misbruiken m.b.t.
oneigenlijk gebruik aangepakt en worden niet gebruikte stukken geactiveerd.
Op het bedrijventerrein werd een perceel met nijverheidsgebouw (1ha 05a 41ca),
Nieuwlandlaan 321B, wederingekocht. Tevens werd op dezelfde datum van dezelfde eigenaar
een perceeltje grond (3a 06ca) belast met ‘publieke eeuwigdurende erfdienstbaarheid”
wederingekocht als doorgang voor fietsers om de zone te verbinden met het station van
Aarschot. Voormelde percelen en een perceel grond van 7a 95ca werden wederverkocht.
Met de firma Jaak Smets werd onderhandeld om een afsplitsbaar braakliggend perceel met een
oppervlakte van ongeveer 1ha te activeren. Het bedrijf zal voor de lente van 2018 een
omgevingsvergunningsaanvraag indienen voor een grote distributieloods die in twee fasen zal
worden opgericht.
3.1.1.2.2. Bedrijventerrein Assent – Bekkevoort
Het bedrijventerrein Assent in Bekkevoort heeft een bruto oppervlakte van 7ha 02a 81ca
waarvan 6ha 30a als verkoopbare oppervlakte in percelen van maximum 50 are te koop wordt
gesteld. Dit bedrijventerrein beoogt de herlokalisatie van zonevreemde bedrijven en het
vestigen van ondernemingen met een lokaal profiel die omwille van ruimtelijke en/of milieutechnische redenen moeilijk te verweven zijn binnen het normale woonweefsel.
Op het bedrijventerrein werden in het kader
van een ruil met opleg 2 perceeltjes grond
(2a 07ca + 17ca) wederingekocht en een
perceel grond met een oppervlakte van 18a
10ca verkocht. Verder werden ook nog twee
percelen grond (bouwloten), met een
oppervlakte van respectievelijk 17a 53ca en
18a 95ca, verkocht. Fase 1 is nagenoeg
uitverkocht.
Ook werden de laatste stukken, een perceel
grond (met woning) Zandstraat 8 (12a
60ca) en een perceel grond (deel
afgeschafte buurtweg) ‘Zandstraat’ (5a
74ca) aangekocht. Om fase 2 bouwrijp te
maken, zal in de lente van 2018 een
archeologisch onderzoek worden uitgevoerd
en worden de oude boerderij en een woning
langs de Zandstraat afgebroken. Vervolgens
wordt het terrein genivelleerd en zal ruimte
Kaart 1: Verkoopsplan bedrijventerrein Assent (fase worden gegeven aan het kwelwater door de
1)
aanleg
van
een
gemeenschappelijk
parkzone.
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Met een informatie- en participatiemoment werden de huidige bedrijfsleiders gemotiveerd om
duurzamer groen op hun terrein in te planten om de biodiversiteit te vergroten. Ook IGO werd
aangesteld om de groen- en toekomstige parkzone biodiverser in te vullen.
3.1.1.2.3. Bedrijventerrein Leuvensesteenweg – Boutersem
In overleg met de gemeente Boutersem werd het lot 2 (met een oppervlakte van 50a 42ca) na
terugkoop wederverkocht aan een orthopedische firma.
3.1.1.2.4. Bedrijventerrein Molenstede – Diest
Door de herlokalisatie van een bedrijf werd een perceel grond (bouwlot) van 76a 19ca, dat
aanvankelijk voor de uitbreiding van het ondertussen geherlokaliseerde bedrijf was
gereserveerd, wederingekocht.
3.1.1.2.5. Bedrijventerrein Webbekom (uitbreiding) – Diest
In navolging van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening kleinstedelijk gebied
Diest’ doet Interleuven onderzoek naar de ontwikkeling van de uitbreiding van het
bedrijventerrein Webbekom in een noordelijk en westelijk deel.
Er werden vijf percelen grond (totaal 12ha 52a 29ca) aangekocht. Daarnaast werden er
verkennende verwervingsgesprekken gehouden.
Om de ontsluiting van de noordelijke uitbreiding te bepalen, zijn gesprekken met de betrokken
actoren lopende. De mogelijkheid voor de plaatsing van windturbines op het bedrijventerrein
Webbekom werd onderzocht.
3.1.1.2.6. Bedrijventerrein Altenaken – Hoegaarden
Na eerdere voorbereidende contacten met en intentieverklaringen van diverse partijen gaf de
gemeente Hoegaarden in 2017 Interleuven, onder de vorm van een samenwerkingsovereenkomst, de opdracht om de ontwikkeling van het bedrijventerrein Altenaken verder te
behartigen, conform de gemeentelijke ruimtelijk-economische visie.
Interleuven voerde meerdere aftastende gesprekken om verschillende initiatieven op elkaar af
te stemmen en om een ontwikkeling verder te bewerkstelligen. Zowel naar inrichting als naar
verwerving werd een aanzet gegeven.
3.1.1.2.7. Bedrijventerrein Craenenbroekstraat – Glabbeek
In uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Glabbeek werden
stappen gezet voor de ontwikkeling van dit bestemde terrein. De infrastructuur (ontwerpplan
wegenis) werd besproken, een ontwerp van rooilijnplan werd opgemaakt en er vonden eerste
verkennende, positieve gesprekken voor de grondverwerving plaats. Een aantal eigenaars ging
al akkoord met de aankoop door Interleuven.
3.1.1.2.8. Researchpark Haasrode – Leuven
Het Researchpark Haasrode kreeg in 2017 zeer veel aandacht. Er werd sterk ingezet op
initiatieven om het vestigingsklimaat te verbeteren. Samen met verschillende actoren werd
gewerkt aan een betere en duurzamere mobiliteit. Alternatieve vervoerswijzen (fietsverbindingen, stophalte trein, betere bediening bussen, …) werden onderzocht. Om de
samenwerking tussen de bedrijven te vergroten, werd in 2017 gestart met de voorbereidingen
voor
de
oprichting
van
een
bedrijventerreinvereniging
(zie
ook
3.5.2
Bedrijventerreinmanagement).
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Op het Researchpark werd een perceel grond (bouwlot) van 51a 48ca wederingekocht. Een
ander perceel grond (bouwlot), gelegen in de 6e fase (81a 11ca), werd verkocht. Een belangrijk
aandachtspunt is dat er nog slechts een beperkt aanbod op het terrein is en dat de nog vrije
percelen sneller zullen worden ingenomen dan dat er nieuw aanbod kan worden gecreëerd.
Daarom zal ook blijvende aandacht uitgaan naar het voorkomen van oneigenlijk gebruik,
activering en onderzoek naar verdere verdichting en diversifiëring.
3.1.1.2.9. Bedrijventerrein Wingepark – Rotselaar
Op het bedrijventerrein Wingepark werd een perceel grond (70a 88ca) met bedrijfsgebouw,
Wingepark 5A, teruggekocht. Na een gerichte bevraging en selectieprocedure werd dit goed
wederverkocht. Er komt een nieuw project dat de verdere ontwikkeling van het Wingepark als
duurzaam en hoogstaand bedrijventerrein zal stimuleren.
3.1.1.2.10. Bedrijventerrein Keiberg-Vossem – Tervuren
De voorbereidingen van deze ontwikkeling, gelegen langs de steenweg N3 Tervuren-Leuven,
zitten in een laatste fase.
Voor de realisatie van het bedrijventerrein werden nog twee perceeltjes grond (2a 38ca en 1a
44ca) aangekocht. Ook een perceel grond van 46a 93ca, dat wegens gewijzigde plannen toch
niet zal worden gebruikt voor de uitoefening van de voorziene bedrijfsactiviteiten, werd
wederingekocht.
Voor het beperkt aantal overige percelen loopt een onteigeningsprocedure. Een uitspraak wordt
verwacht in het voorjaar van 2018.
In de zomer van 2017 werd ook een stedenbouwkundige vergunning voor de infrastructuurwerken en de omgevingsaanleg verkregen. Ook het beheers- en uitgifteplan krijgt verder vorm.
2018 wordt in principe het jaar van de eerste spadesteek.
3.1.1.2.11. Bedrijventerrein Lewa (uitbreiding) – Zoutleeuw
Bij indiening van een omgevingsaanvraag is het verplicht een bekrachtigde archeologienota toe
te voegen. Gelet op de veel bevraagde archeologische studiebureaus en de nog aanwezige
gewassen op het terrein is het archeologisch onderzoek nog niet afgerond. Ondertussen werd
de verder aan te leggen nutsinfrastructuur bestudeerd. Interleuven wenst in de lente van 2018
een volledige aanvraag tot aanleg bij de stad Zoutleeuw in te dienen.
3.1.1.3. Vastgoedmanagement
Interleuven ontwikkelt en beheert niet alleen bedrijventerreinen, maar ontwikkelt, beheert en
bouwt ook bedrijfsgebouwen waarvan ze de kantoorruimten en magazijnen verhuurt. De
gebouwen van Interleuven hebben een oppervlakte van 49.310 m² waarvan 45.414 m²

verhuurd is en dit omvat zowel kantoorruimte, magazijnruimte als parkeerplaatsen. In 2017
waren er 97 huurders. De huuropbrengsten bedroegen in 2017 € 4.752.702,63 euro.
3.1.1.4. Kennisopbouw en –uitwisseling
De kennis inzake (de projectontwikkeling van) bedrijventerreinen binnen Interleuven werd
verder uitgebouwd. Er werd ook informatie uitgewisseld door actieve deelname aan
verschillende werkgroepen en overlegplatformen (VLINTER werkgroepen Bedrijvigheid en
Bedrijventerreinmanagement, Kaarten Op Tafel, Flanders Smart Hub, …). Met diverse actoren
werd werk gemaakt van een evaluatie (stand van zaken) van de ruimtelijk-economische
agenda. Er is ook een eerste aanzet gegeven voor een ruimtebehoeftestudie.
Naast de effectieve ontwikkeling en opvolging van bedrijventerreinen worden ook studieprojecten opgevolgd of zelf uitgewerkt om kennis uit te bouwen en samen met de gemeenten
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ook een bovenlokale benadering te hanteren. Ook vanuit de Taskforce Spitsregio Leuven werd
in het kader van een versterkt streekbeleid een visie en programma naar voor geschoven. Voor
één van deze acties worden hoger onderwijsinstellingen en technologiebedrijven
samengebracht om een koppeling te maken van wetenschappelijk inzicht in verscheidene
disciplines. Hiertoe werd op 24 oktober 2017 de proeftuin Haasrode georganiseerd om bedrijven
en hogeschool (UCLL) samen te brengen en zo kruisbestuiving te creëren. Vijftien sleutelfiguren
uit het Researchpark Haasrode gingen in dialoog met 15 sleutelfiguren uit UCLL. De bedoeling
is om te komen tot een zelfsturend netwerk.
In een andere actie, binnen dit streekbeleidsplan, werd werk gemaakt van een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor Zuidoost-Hageland. Een werkgroep met vertegenwoordigers van de
gemeenten Hoegaarden, Tienen, Glabbeek, Kortenaken, Linter, Landen, Zoutleeuw, Geetbets
en met de betrokken partners (o.a. Interleuven) kwam samen om oplossingen te zoeken.
Vestigingsvoorwaarden en het flankerend beleid werden in kaart gebracht en vergeleken met
andere regio’s. De werkgroep stelde een toekomstgericht en legislatuur-overschrijdend
actieplan op. Hiermee werd de dialoog aangegaan met andere overheden (provinciebestuur /
Vlaanderen) en andere actoren (vb. Leuven Mindgate).
Interleuven zette zich voor deze acties en overlegplatformen uitvoerig in. Op die manier wil
Interleuven, naast de inzet op een (duurzaam) beheer en bedrijventerreinmanagement, haar
rol verder opnemen, zowel lokaal als regionaal, om gebiedsgerichte ontwikkeling en de
economische ontwikkeling van het arrondissement Leuven te blijven stimuleren.
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Woonprojecten
Contactpersoon: Laurence Poleunis – 016 28 42 13
Interleuven werkt al van bij haar ontstaan aan eigen woonprojecten en/of doet dit in
samenwerking met de betrokken gemeente. Steeds wordt het woonproject ingepast in het
lokaal woonbeleid waardoor Interleuven mee vorm geeft aan het grond- en woonbeleid van de
gemeenten. Een antwoord bieden aan de leemte die er bestaat tussen enerzijds de sociale
woningmarkt en anderzijds de privéwoningbouw is daarbij ons streefdoel.
Ook voor woningbouw (net zoals voor bedrijventerreinen, zie 3.1.1. Bedrijventerreinen en
bijhorende gebouwen) is de ruimte schaars geworden en is het van belang dat met de nog
beschikbare ruimte op een verantwoorde en duurzame wijze wordt omgesprongen. Interleuven
besteedt bij het ontwerpen van haar woonprojecten dan ook veel aandacht aan een optimale
ruimtelijke inplanting, de eenheid van het concept, de architecturale harmonie en de duurzame
bouwprincipes. Bij de aanleg van de infrastructuur gaat de aandacht naar (gemeenschappelijke)
openbare zones (parkzones, pleinen, …) en groenvoorzieningen, fiets- en voetgangersverbindingen, … Een grotere dichtheid wordt gecombineerd met een diversiteit in de
woningtypes en een hoog wooncomfort. Dit alles moet leiden tot een aangenaam en kwalitatief
woonklimaat, zowel voor de nieuwe bewoners als voor de omwonenden.
3.1.2.1. Ontwikkeling woonprojecten
Hieronder vindt u een overzicht van de projecten waar in 2017 aan gewerkt werd.
3.1.2.1.1. Algemeen
 Van de 2.415 vergunde kavels, die een totale verkavelde oppervlakte van 203,8 ha
vertegenwoordigen, werden er sinds het ontstaan van Interleuven tot 31 december 2017 in
totaal 2.378 toegewezen.



2 effectieve kopers konden hun woonverplichting in 2017 niet naleven, waardoor hen een
schadevergoeding ten laste werd gelegd voor een totaal bedrag van € 44.400.

3.1.2.1.2. Woonproject Tumkensberg fase III - Begijnendijk
Het zuidelijke deel van het woonuitbreidingsgebied Tumkensberg in de woonkern Betekom werd
in de jaren ‘80 en ‘90 door Interleuven in twee fasen ontwikkeld met eengezinswoningen.
Aansluitend op deze fase plant Interleuven, in samenspraak met de gemeente Begijnendijk,
nog twee fasen in het noorden. De eerste fase sluit aan bij de huidige wijk en omvat een 50-tal
kavels, waarvan de helft bestemd zullen zijn voor de oprichting van sociale woningen. In de
tweede fase zouden er nog een 50-tal kavels worden voorzien, waarvan er opnieuw de helft
bestemd zullen zijn voor de oprichting van sociale woningen. In 2017 werd een principieel
akkoord aangevraagd bij de deputatie van de provincie. In december 2017 werd dit enkel voor
de eerste fase afgeleverd.
3.1.2.1.3. Woonproject Bruul – Bierbeek
Na de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, gaf de provincie een
principieel akkoord voor de aansnijding van het gemengd woonproject Bruul in Bierbeek
(deelgemeente Lovenjoel). Vanuit de principes van dit akkoord werd een inrichtingsschets
opgemaakt.
Dit plan voorziet 21 bescheiden kavels, 5 middelgrote kavels, 3 woningen voor een private
partner en ruimte voor 21 sociale koop- en huurwoningen. De sociale woningen zullen worden

Jaarverslag 2017
15/72

gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal. Er worden ook een pleintje en
drie parkzones voorzien.
In samenspraak met de gemeente werd beslist om 6 bescheiden kavels samen als 1 perceel
aan te bieden voor de realisatie van een cohousingproject. Interleuven ging in het voorjaar
2015 al op zoek naar een geschikte kandidaat bouw- en woongroep die het cohousingproject
zelf op een duurzame manier kan uitdenken, realiseren, bewonen en beheren. De zoektocht
naar een groep cohousers werd eind 2016 hernomen met de ondersteuning van Cohousing
Projects cvba. Helaas werd opnieuw geen groep gevonden. Daarom werd in 2017 beslist om
het perceel voor cohousing om te vormen tot private kavels. Om de harmonie in de verkaveling
te waarborgen, besliste Interleuven om 15 woningen, die per drie geschakeld worden, zelf te
realiseren. Eveneens in 2017 werd gestart met de infrastructuurwerken.

Figuur 1: Inrichtingsplan woonproject Bruul in Bierbeek

3.1.2.1.4. Woonproject De Pelicaen – Diest
Interleuven is opdrachtgever, ontwerper en bouwheer van het woon-winkelproject De Pelicaen
in de winkelstraat Sint-Jan Berchmansstraat in het centrum van Diest. Dit bouwproject is een
voorbeeld van stadskernvernieuwing.
De bouwwerken, gestart in 2015, werden beëindigd in het voorjaar 2016. De kledingwinkel die
zich op het gelijkvloers van het pad bevindt, opende begin 2016 de deuren. Op de verdiepingen
bevinden zich 3 grote lofts met ruime buitenterrassen.
De verkoop van deze woongelegenheden werd in het voorjaar van 2016 opgestart. De verkoop
van loft 2 werd in 2017 definitief afgerond (akte verleden op 21-11-2017).
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3.1.2.1.5. Woonproject Kartuizersstraat – Holsbeek
Interleuven ontwikkelt in Holsbeek, in samenwerking met de gemeente en de sociale
huisvestingsmaatschappij (SHM) Dijledal, de laatste fase van het woonproject Kartuizersstraat.
Het betreft een gemengd woonproject. Dijledal bouwt 16 sociale huurappartementen en
Interleuven realiseert 10 sociale koopwoningen, 2 middelgrote koopwoningen, 14 betaalbare
kavels en 8 middelgrote kavels.
De bouwwerken zijn volop bezig. In 2017 werden er 3 akten verleden, zodat op 31-12-17

alle loten (34) definitief verkocht waren.
3.1.2.1.6. Woonproject Priesterdelle – Huldenberg
In het centrum van Huldenberg bevindt zich een woonuitbreidingsgebied dat in het verleden
gedeeltelijk is verkaveld.
In de laatste fase zal de uitbreiding bestaan uit:
 23 sociale kavels.
 20 sociale huurwoningen waarvan de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Elk zijn huis’
bouwheer is.
 10 sociale koopwoningen waarvan Interleuven bouwheer en ontwerper is.
In 2016 werden de infrastructuurwerken voor dit project uitgevoerd en de oplevering ervan
gebeurde in 2017. Ook werd gestart met de opmaak van de verkavelingsaanvraag.
3.1.2.1.7. Woonproject Pepijn - Landen
Het woonproject Pepijn (aansluitend op het woonproject Roosgracht) in Landen is de
ontwikkeling van een open binnengebied aan de spoorweg. Een eerste voorstel van de
verkavelingsprincipes dat met de stad Landen besproken werd, omvatte 18 middelgrote en 20
bescheiden kavels. Daarnaast werd een perceel voorzien voor 15 sociale woningen gerealiseerd
door de sociale huisvestingsmaatschappij Landen (SHrL). Een parkje met waterbuffer en een
centrale groenzone biedt de oplossing voor het waterverhaal en voorziet de nieuwe ontwikkeling
van kwalitatieve openbare ruimte.
In 2014 werd, na overleg met Ruimte Vlaanderen, beslist om de zone voor sociale woningen uit
de verkaveling te halen. Dit is mogelijk door de wijzigingen aan het decreet Grond- en
Pandenbeleid. Het aantal sociale woningen zal ook worden verhoogd naar 20 wooneenheden.
Voor deze sociale woningen werd een perceel verkocht aan SHrL.
In 2017 werd op vraag van de stad Landen onderzocht of de densiteit van het project niet kan
worden verhoogd. Deze verhoging is gerechtvaardigd door de aanwezigheid van het station en
de korte afstand tot het centrum van Landen met al haar voorzieningen. Deze kernverdichting
dient zich echter op een kwalitatieve manier in te passen in het bestaande weefsel. Er werd in
samenspraak met de stad een eerste inrichtingsschets gemaakt met een mix tussen
appartementen in een parkomgeving en kavels voor eengezinswoningen.
3.1.2.1.8. Woonproject Kisteveld – Tervuren
Het woonproject Kisteveld is gelegen aan de Kisteveldlaan en omvat 18 kavels. De gemeente
Tervuren werkt met dit project een betaalbaar woonaanbod uit voor de groep mensen die net
teveel verdient voor het sociale segment, maar toch net te weinig om een kavel of woning aan
te kopen op de private markt.
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Interleuven werkt dit woonproject in naam en voor rekening van de gemeente uit. In nauwe
samenwerking en overleg met het bestuur worden inrichtingsplan, stedenbouwkundige
voorschriften, uitvoeringsplannen, infrastructuurwerken, aankoop- en kandidatuurvoorwaarden
opgesteld en procedures en realisatieprocessen doorlopen.
In september 2016 werd de verkavelingsvergunning met wegenis afgeleverd. In 2017 werd
gestart met de uitvoering van de wegenis en werd een oproep voor kandidaat-kopers
georganiseerd. Tijdens de maanden november – december konden geïnteresseerden hun
kandidatuur indienen.

Figuur 2: Inrichtingsplan woonproject Kisteveld Tervuren

3.1.2.1.9. Woonproject Kumtich – Tienen
Het woonproject Kouter fase III bestaat uit 39 bouwkavels, 4 kavels voor halfopen bebouwing
en 35 kavels voor open bebouwing. 14 van deze bouwkavels hebben een oppervlakte groter
dan 10 are en worden te koop aangeboden zonder enige verkoopsvoorwaarden. 25 van de
kavels hebben een oppervlakte kleiner dan 10 are. Aan de kopers van deze bouwkavels worden
wel verkoopsvoorwaarden (inkomensplafond en eigendom) opgelegd.
In 2017 werden er twee kavels verkocht waarvan de verkoopakten in 2018 worden verleden.
Dit betekent dat 28 van de totaal 39 percelen verkocht zijn op 31 december 2017.
3.1.2.2. Verkoopbare eigendommen in voorraad voor woonprojecten


BEGIJNENDIJK (Betekom) Tumkensberg III

4ha

15a 40ca
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BERTEM Opstreek

1ha

53a 96ca



BIERBEEK De Wip

1ha

54a 68ca



BIERBEEK (Lovenjoel) De Bruul 3de fase

2ha

51a 96ca



BOORTMEERBEEK Beringstraat 2de fase

07a 66ca



DIEST Leuvensestraat
(nog 1 parkeerplaats in eigendom)

06a 08ca



DIEST Sint-Jan Berchmansstraat (zie hoger De Pelicaen)

06a 29ca



HOLSBEEK Asseltveld 2de fase
(alles is verkocht)

00a 00ca



HOLSBEEK Kortrijk-Dutsel

35a 51ca



HULDENBERG Priester Delle 2de fase



KORTENBERG (Erps-Kwerps) Kammestraat



KORTENBERG (Meerbeek) A. Dewitstraat

1ha

45a 32ca



LANDEN Pepijn

2ha

33a 77ca



LANDEN Roosgracht 2de fase

2ha

78a 29ca



LANDEN Kerkstraat



LEUVEN (Kessel-Lo) Vlierbeekveld 6de fase



LEUVEN (Brusselsestraat) Wagenweg 2de fase
(nog 1 winkel in eigendom, is verhuurd)



LINTER (Neerlinter) Kwadeplas 2de fase



ROTSELAAR – Ste Ceciliastraat
(is restgrond)



TIENEN Breisemveld 2de fase

3ha

63a 40ca



TIENEN (Hakendover) Eliksem

4ha

15a 01ca



TIENEN (Kumtich) De Kouter II

1ha

16a 73ca



TREMELO Kalvenne



ZOUTLEEUW Solveld 3de fase

1ha

72a 99ca
66ca

21a 47ca
1ha

21a 82ca
01a40ca

2ha

62a 86ca
02a 65ca

89a 92ca
1ha 46a 19ca
____________
34ha 04a 02ca
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Overige activiteiten vastgoed
Contactpersoon: Laurence Poleunis – 016 28 42 13
3.1.3.1. Administratieve akten
Op vraag van de gemeentevennoten kreeg Interleuven ook in 2017 de opdracht voor het
opstellen van administratieve akten waarbij de burgemeester optreedt als instrumenterend
ambtenaar en de dienst vastgoed het volledig administratief dossier samenstelt. In 2017 ging
het om 3 administratieve akten voor de gemeenten Bertem, Bierbeek en Haacht.
3.1.3.2. Patrimoniumbeheer Interleuven
Een continue taak van de dienst vastgoed is het opvolgen en coördineren van alle verwervingen
en verkopen van Interleuven. Alle gegevens hieromtrent worden in een centrale databank
bewaard zodat er steeds een correcte en actuele stand van zaken van het patrimonium van
Interleuven voorhanden is. Een andere continue taak betreft het beheer van het patrimonium
van Interleuven, waarbij o.m. wordt gezorgd voor het onderhoud van de gronden en gebouwen,
het oplossen van technische problemen, …
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3.2. Adviesverlening en begeleiding
Ruimtelijke ordening
Contactpersoon : Laurence Poleunis - 016 28 42 13
3.2.1.1. Projectwerking
3.2.1.1.1. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)
In 2017 werd aan onderstaande dossiers gewerkt.
RUP Fabrieksweg Oost & West - Boortmeerbeek
Dit RUP vindt haar oorsprong in het brownfieldproject ‘70. Boortmeerbeek Fabrieksweg’. Het
deelplan Oost betreft het industriegebied zoals afgebakend in de afgesloten brownfieldconvenant. Het deelplan West betreft het terrein van de koffiebranderij aansluitend bij Brouwerij
Haacht waarvoor een planologisch attest werd afgeleverd. Omdat tussen beide deelRUP’s een
planologische ruil wordt voorzien en omwille van de geografische nabijheid, worden beide sites
behandeld in één RUP.
In het RUP wordt voorzien om het industriegebied te herbestemmen naar KMO en, in beperkte
mate, woongebied (ter compensatie van het woongebied waarin de koffiebranderij werd
opgericht).
In het kader van het brownfieldproject Fabrieksweg werden voor dit dossier volgende stappen
gezet in 2017:
 de eigenaar diende nog een bijkomend bodemsaneringsplan in te dienen en de
eigendomsstructuur werd aangepast;
 de stuurgroep diende nog tot een eenduidig akkoord te komen over het RUP-ontwerp. Het
RUP-voorstel dient immers te voldoen aan het brownfieldconvenant alvorens de RUPprocedure kan worden voortgezet.
Pas op 15 januari 2018 besliste de stuurgroep om het voorgelegde ontwerp RUP verder uit te
werken en de RUP-procedure op te starten.
RUP Lipssite - Boortmeerbeek
Dit RUP beoogt de herbestemming van een onderbenut industriegebied naar woongebied. Het
betreft de site van een voormalige fabriek (die in 2017 besliste om te verhuizen) gelegen langs
de Wespelaarsebaan. Gelet op de ligging nabij de dorpskern van Boortmeerbeek en het station
wordt de ontwikkeling van een strategisch woonproject nagestreefd. De opmaak van het RUP
werd als bindende bepaling (nr. 7) opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van
Boortmeerbeek.
In






2017 werden voor dit dossier volgende acties uitgevoerd:
onderzoek verantwoording woonbehoefte;
afwerking voorstudie;
opstarten van de RUP-procedure;
afwerken van startnota, scopingnota en procesnota;
opmaak voorontwerp RUP en plenaire vergadering.

RUP zonevreemde recreatie Holsbeek – sites Holsbeek & Bruul
Het gemeentebestuur van Holsbeek zoekt een oplossing voor haar zonevreemde sportinfrastructuur. Interleuven werd aangesteld om een voorstudie en een RUP op te maken.
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Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan verduidelijkt de gemeentelijke visie op de
(zonevreemde) sportinfrastructuur, in het bijzonder voor de drie voetbalclubs van de gemeente.
Zij wil daarbij werken aan het uitbouwen en versterken van de huidige recreatie die er aanwezig
is, het herlokaliseren van zonevreemde recreatie binnen de gemeente en ruimte voorzien om
nieuwe behoeften op te vangen.
Gezien de fusie van de voetbalclubs van Kortrijk-Dutsel en Nieuwrode bestaat dit onderzoek uit
het uitbouwen van 2 lokale sport- en recreatiegebieden, waarvan één als een gezamenlijke
locatie voor de fusieclub, zo centraal mogelijk gelegen tussen beide bestaande clubs. Op vraag
van de gemeente wordt het RUP ook opgesplitst in twee afzonderlijke plannen, nl. een RUP
zonevreemde recreatie Holsbeek – Site Holsbeek en een RUP zonevreemde recreatie Holsbeek
– Site Kortrijk-Dutsel.
In 2017 werden voor dit dossier volgende acties uitgevoerd:







afwerken voorontwerpen voor plenaire vergadering;
voorlopige vaststelling ontwerp-RUP’s d.d. 18-04-2017;
openbaar onderzoek RUP’s;
verwerking resultaat openbaar onderzoek en voorbereiden dossiers voor definitieve
aanvaarding;
definitieve vaststelling RUP’s op 21-11-2017.

RUP zonevreemde bedrijven - Tremelo
Het RUP heeft als doel om voor 7 zonevreemde lokale ambachtelijke bedrijven een
planologische oplossing te bieden.
In 2017 werd het dossier verder uitgewerkt en voorbereid voor plenaire vergadering (oktober
2017). Een nog lopende gerechtelijke procedure inzake een vergunningstoestand bij een van
de binnen dit RUP behandelde bedrijven, zorgde voor een oponthoud in de voortgang van de
uitwerking. Nu er ook hieromtrent duidelijkheid is, kan in 2018 deze RUP-procedure worden
gefinaliseerd.

Kaart 2: Situering plangebieden RUP zonevreemde bedrijven Tremelo
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RUP gemeenschapsvoorzieningen - Tremelo
Tijdens de opmaak van het RUP zonevreemde bedrijven Tremelo met onderzoek naar de site
gemeentelijke loods aan de Geetsvondelstraat, bleek dat de gemeente uitsluitend de
gemeentelijke werkplaatsen wil reorganiseren en optimaliseren. Wat betreft bestemming vallen
deze activiteiten onder gemeenschapsvoorziening en niet onder ambachtelijke bedrijvigheid.
Parallel is er de vraag om ook de planologische situatie van de site Damiaan– Huize De Veuster
binnen een ruimtelijk uitvoeringsplan te regelen. Dit betreft de opheffing van de
zonevreemdheid van de bestaande vergunde bebouwing en ook de uitwerking qua bestemming
en mogelijkheden van de percelen in de oksel van de Pater Damiaanstraat. Ook de activiteiten
van de site Damiaan – Huize De Veuster vallen inzake bestemming onder
gemeenschapsvoorziening. De gemeente koos er dan ook voor om beide sites uit te werken
binnen een RUP gemeenschapsvoorzieningen.
In 2015 besloot het college een derde deelplan toe te voegen aan dit RUP: een zonevreemde
zorginstelling, die de gewenste uitbreidingen niet kan realiseren binnen de huidige
gewestplanbestemming (agrarisch gebied).
In 2017 werden voor dit dossier volgende acties uitgevoerd:







overschakeling van dossier naar nieuwe RUP-procedure;
opmaak proces- en startnota;
organisatie eerste participatiemoment midden september 2017 – midden november 2017;
voorbereiding organisatie infomarkt d.d. 22-02-2018;
eerste voorbereidingen opmaak scopingsnota.

Figuur 3: Deelplannen RUP gemeenschapsvoorzieningen Tremelo

RUP zonevreemd wonen – Tremelo
Met dit sectoraal RUP, ter uitvoering van het GRS, wil de gemeente de ontwikkelingsperspectieven van de zonevreemde woningen bepalen op basis van een gebiedsgerichte
benadering.
In 2017 werd het afwegingskader afgerond en voorgelegd aan het CBS. Vervolgens werden de
ontwikkelingsperspectieven voor zonevreemde woningen per deelruimte vertaald naar
stedenbouwkundige voorschriften.
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RUP zonevreemd wonen – Bekkevoort
In uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) wenst de gemeente met dit
RUP op zoek te gaan naar een oplossing voor de problematiek van de zonevreemdheid binnen
haar gemeente. Het doel is te voorzien in een gelijke rechtszekerheid.
Gezien de complexe problematiek wordt gewerkt met drie afzonderlijke deelaspecten:
 afwerkingsregel: het omgaan met wachtgevels;
 restpercelen: het omgaan met onlogisch onbebouwde percelen (o.a. mogelijkheden voor
ontwikkelingen onderzoeken);
 eenvormige entiteiten: de gelijke rechtszekerheid bij zonevreemde woningen die als één
ruimtelijk geheel zijn gegroeid.
Het RUP ‘eenvormige entiteiten’ Bekkevoort werd voorgebracht op een plenaire vergadering,
waarna het voorlopig werd vastgesteld. In het najaar was er het openbaar onderzoek. De RUPprocedure werd met de definitieve vaststelling d.d. 27-11-2017 en de publicatie in het BS d.d.
29-01-2018 afgerond. De gemeente besliste ook om geen verdere acties te ondernemen wat
betreft de restpercelen.
RUP meergezinswoningen - Bertem
Binnen het intergemeentelijk woonproject ‘Tussen Dijle en Velp’, waarin Interleuven het
ruimtelijk ordeningsluik opneemt, werd in 2015 een voorstudie opgemaakt voor een RUP
meergezinswoningen in Bertem.
Het RUP meergezinswoningen Bertem zet belangrijke lijnen uit voor het gemeentelijk beleid
voor de realisatie van nieuwbouwprojecten met meerdere entiteiten en het opdelen van
bestaande gebouwen tot meergezinswoningen. Het RUP bepaalt waar in de toekomst eventueel
meergezinswoningen kunnen worden gerealiseerd en waar dit niet meer mogelijk zal zijn. Het
betreft een perimeter-RUP dat een overdruk legt over de woongebieden in de ruime zin volgens
het gewestplan waarbinnen het niet wenselijk is dat er meergezinswoningen worden
gerealiseerd. Het RUP ‘Meergezinswoningen’ beoogt dus niet de ordening van de zones
waarbinnen in principe wel meergezinswoningen toelaatbaar zijn.
Samengevat beoogt de gemeente Bertem met het ruimtelijk uitvoeringsplan:
 het instellen van een principieel verbod tot oprichting van en omvorming naar
meergezinswoningen, in specifiek daartoe afgebakende zones;
 het bepalen van uitzonderingen binnen de verbodszones, onder andere in functie van het
realiseren van zorgwoningen en projecten voor cohousing.
In 2017 werd het voorontwerp RUP in plenaire vergadering besproken in oktober 2017. Daarna
werd het dossier klaargemaakt voor voorlopige vaststelling en overgemaakt aan de gemeente.
De voorlopige vaststelling werd geagendeerd voor de GR-zitting van januari 2018.
RUP Bedrijvigheid - Landen
In 2017 werd de opgemaakte voorstudie voor drie sites uitgewerkt tot een voorontwerp RUP
(drie deelplannen). In het voorjaar werd een screeningsnota (onderzoek tot milieueffectrapportage) opgemaakt en in de zomer werd een ontheffing van de plan-MER-plicht ontvangen,
aangezien het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve
milieugevolgen. Een eerste voorontwerp (toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften) werd eind 2017 afgerond.
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Gedeeltelijke herziening RUP Begijnendijk centrum – Begijnendijk
Het RUP Begijnendijk centrum werd opgesteld vanuit enkele taakstellingen uit het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan. Zo geeft het RUP meer mogelijkheden om de centrumfuncties van
Begijnendijk te concentreren, wil het de kern opwaarderen, wordt het station met de kern
verbonden en blijven de rustige woonwijken behouden. Binnen dit RUP werd een herlokalisatie
voorzien van alle administratieve functies naar één gebouw. De zone waar momenteel het
gemeentehuis en politiekantoor gevestigd zijn, zou hiervoor worden vermarkt. Omdat de
gemeente besliste om niet verder te gaan met dit project en de bestaande site van het
gemeentehuis en het politiekantoor uit te breiden, is evenwel een aanpassing van de zonering
nodig. Aanvullend bij deze aanpassing wenst de gemeente nog enkele kleine wijzigingen door
te voeren. Zij besliste dan ook om het bestaande RUP gedeeltelijk te herzien.
Het ontwerp-RUP werd definitief goedgekeurd in mei 2017 en is van kracht sinds de publicatie
in het Staatsblad op 8 augustus 2017.
RUP Kalvenne – Tremelo
Met het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Kalvenne wenst de gemeente, door de verfijning van
dit woonuitbreidingsgebied, aansluitend op de bestaande kern van Tremelo, tegemoet te komen
aan diverse behoeften van de gemeenschap zoals betaalbaar wonen voor de eigen bevolking,
recreatie, ouderenhuisvesting, kansen voor handel, aandacht voor groen, …
Het ontwerp-RUP werd definitief goedgekeurd op 18 mei 2017 en is van kracht sinds de
publicatie in het Staatsblad in juli 2017.
3.2.1.1.2. Ruimtelijke onderzoeksprojecten en studies
Unieke verantwoordingsnota’s voor realisatie fietspaden (subsidiedossiers)
 Goetsenhovenstraat (Hoegaarden)







Opvelpsestraat (Bierbeek): dossier werd afgerond in 2017
Neervelpsestraat – deel 2 (Bierbeek): dossier werd afgerond in 2017
Lovenjoelstraat (Bierbeek)
Fietspad Klein-Heidestraat (Boutersem)
Fietssnelweg Aarschot – Leuven: deelruimte Wezemaal-Rotselaar (Rotselaar)

De ruimtelijke planners maken, samen met de medewerkers van de dienst gebouwen en
infrastructuur, de unieke verantwoordingsnota’s op, een samenvoeging van de start- en
projectnota’s, in het kader van het bekomen van provinciale subsidies voor de realisatie van
fietspaden (fietsfonds).
Locatie-onderzoek EcoWerf
Als vervolg op de netwerkanalyse die het GIS-team eerder uitvoerde, werd aan het team
ruimtelijke ordening gevraagd om een locatieonderzoek te voeren, waarbij de als ‘ideaal’
berekende locaties verder stedenbouwkundig-technisch worden onderzocht en onderbouwd of
vertaald in nabijgelegen alternatieve, ruimtelijk verdedigbare, locaties.
In 2017 werden de verschillende (voorgestelde) pistes verder onderzocht, maar voornamelijk
opgevolgd. De meeste locaties zijn afhankelijk van of werden geïntegreerd in een (lopend)
planningsinitiatief.
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Aanvraag tot principieel akkoord WUG Vierhuizen Kortenberg
Het RUP-opmaakproces werd in 2014, na afsluiting van het openbaar onderzoek, stopgezet. In
2016 vroeg de gemeente Kortenberg om het dossier WUG (woonuitbreidingsgebied) Vierhuizen
te reactiveren. Dit evenwel niet om het RUP-proces terug op te pikken, maar wel omdat de
gemeente, samen met Vlabinvest, via het ontwikkelen van een volgende fase van dit al
gedeeltelijk gerealiseerde woonuitbreidingsgebied, een aanbod aan betaalbaar en sociaal
wonen wil creëren. De waterproblematiek en mobiliteit zullen worden aangepakt, twee
bezorgdheden die ook werden geuit in een aantal van de bezwaren van de omwonenden tijdens
het openbaar onderzoek van de RUP-procedure. De opmaak van de aanvraagnota werd
opgestart na een informele bespreking met de provincie Vlaams-Brabant.
In 2017 werd de opmaak van de aanvraagnota tijdelijk stopgezet om eerst de mobiliteitsstudie
uit 2014 te actualiseren. Hiervoor werden in september verkeerstellingen rond de site
uitgevoerd. De mobiliteitsstudie werd eind 2017 afgerond met het informeren van de bevolking.
Algemene bouwverordening Herent
De gemeente Herent ondervindt een zware verdichtingsdruk in de woongebieden. Dit
hypothekeert de charme van de gemeente. Zij wil door middel van een stedenbouwkundige
verordening de visie op verdichting van de gemeente Herent in stedenbouwkundige
voorschriften vastleggen. Om te komen tot de algemene bouwverordening worden eerst zowel
een visie op wonen in Herent als een visie op kleinhandel in de gemeente uitgewerkt. De
verschillende deelaspecten en gewenste thema’s uit beide visies worden daarna geïntegreerd
in de verordenende voorschriften van de algemene bouwverordening.
In 2017 werd de studiefase voor de opmaak van de stedenbouwkundige verordening voortgezet
en afgerond. Er werd voortgewerkt aan de woonvisie en er werd een voorontwerp van een
deelnota rond kleinhandel uitgewerkt.
3.2.1.1.3. Mobiliteitsplanning en andere mobiliteitsdossiers
Mobiliteitsplan Hoegaarden
De gemeente Hoegaarden onderwierp in 2008 haar mobiliteitsplan uit 2002 aan een sneltoets.
Dit test een mobiliteitsplan op zijn actualiteitswaarde en geeft richting aan het toekomstig
gemeentelijk mobiliteitsbeleid.
Voor Hoegaarden resulteerde
dit in de beslissing tot het
volgen van het zogenaamde
‘spoor
2
verbreden
en
verdiepen’
van
het
mobiliteitsplan.
Interleuven
werkt,
samen
met
de
gemeente, de uitwerkingsnota
en het nieuwe beleidsplan van
het mobiliteitsplan uit.
In 2016 werd het beleidsplan
met actieprogramma i.s.m. de
gemeente
uitgewerkt
en
klaargemaakt.
In
2017
doorliep het geactualiseerde
mobiliteitsplan met succes alle
vereiste procedurele stappen
Kaart 3: Lokaal fietsroutenetwerk - mobiliteitsplan Hoegaarden
tot definitieve vaststelling.
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3.2.1.1.4. Woonprojecten
Samen met de dienst gebouwen en infrastructuur van Interleuven worden allerhande
woonprojecten (WP) uitgewerkt. De ruimtelijk planners nemen daarbij de uitwerking van het
stedenbouwkundig inrichtingsplan en de opmaak van de stedenbouwkundige nota’s en
voorschriften voor hun rekening, evenals het bij/na verkoop adviseren van de kopers omtrent
de stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften.
Woonprojecten Interleuven (zie ook hoofdstuk 3.1.2 Woonprojecten)
•
WP Kartuizersstraat Holsbeek
•
WP Bruul (Lovenjoel) Bierbeek
•
WP Kouter (Kumtich) Tienen
•
WP Kwadeplas fase 2 Linter
•
WP Pepijn Landen
•
WP Priesterdelle Huldenberg
•
WP Tummekensberg Begijnendijk
•
WP Werchter Rotselaar – luik koopwoningen
•
WP Solveld, Zoutleeuw
Woonprojecten in opdracht en naam en voor rekening van de gemeente
•
WP Kisteveld
•
WP Werchter Rotselaar – luik bebouwbare kavels
Een uitgebreidere omschrijving van deze projecten, leest u in het hoofdstuk 3.1.2.1.
Ontwikkeling woonprojecten.
Woonprojecten in samenwerking met IGO
Intergemeentelijk woonproject ‘tussen Dijle en Velp’, Bertem – Bierbeek – Boutersem – Haacht
– Oud-Heverlee – Rotselaar
In 2008 werd gestart met het intergemeentelijk woonproject ‘Tussen Dijle en Velp’ tussen de
gemeenten Bertem, Bierbeek, Boutersem, Haacht, Oud-Heverlee en Rotselaar en dit in regie
van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IGO. Sinds april 2009 werkt een
stedenbouwkundige medewerker van de dienst ruimtelijke ordening van Interleuven onder
meer aan het implementeren van de verplichtingen die voortvloeien uit het goedgekeurd
decreet grond- en pandenbeleid in het gemeentelijk woonbeleid van de betrokken gemeenten.
In 2017 werden voor dit dossier volgende acties uitgevoerd/voortgezet:
 voorstudie RUP Brugstraat Haacht (herziening van een provinciaal RUP voor het deelplan
Haacht);
 opvolging stuurgroepvergaderingen en LWO’s (lokaal woonoverleg).
Intergemeentelijk woonproject ‘Woonwijzer Midden-Brabant’, Huldenberg – Kortenberg –
Tervuren – Zaventem
In 2010 beslisten de gemeenten Herent, Huldenberg, Kortenberg, Tervuren en Zaventem om
samen te werken rond lokaal woonbeleid en de interlokale vereniging Woonwijzer MiddenBrabant op te richten met het intergemeentelijk samenwerkingsverband IGO als
projectuitvoerder. Sinds 2013 wordt beroep gedaan op een ruimtelijk planner van de dienst
ruimtelijke ordening van Interleuven om de gemeenten te ondersteunen bij het implementeren
en uitvoeren van de verplichtingen van het Vlaamse decreet grond- en pandenbeleid.
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In






2017 werden voor dit dossier volgende acties uitgevoerd:
goedkeuringsprocedure stedenbouwkundige verordening parkeren Kortenberg;
voorontwerp gemeentelijk actieprogramma Zaventem, Tervuren, Overijse;
goedkeuring gemeentelijk actieprogramma Kortenberg;
voorontwerp visienota wonen Herent;
opvolging LWO’s (lokaal woonoverleg).

3.2.1.1.5. Bedrijventerreinen
In samenwerking met de andere diensten van Interleuven wordt gewerkt aan projecten voor
de realisatie van bedrijventerreinen (zie hoofdstuk 3.1.1. Bedrijventerreinen en bijhorende
gebouwen). De ontwerpers staan daarbij in voor een locatieonderzoek, indien nodig, de opmaak
van het RUP, de opmaak van het inrichtingsplan, de stedenbouwkundige voorschriften en de
adviesverlening bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunningen door de bedrijven.
De ruimtelijke planners worden ook ingeschakeld bij het evalueren van de aanvragen van
ondernemingen om zich te vestigen op de bedrijventerreinen. Zij maken een objectieve
afweging van het profiel, de activiteiten en de wensen van de bedrijven ten opzichte van het
profiel van de terreinen en de beschikbare gronden/percelen. Daarnaast controleren en
begeleiden zij de omgevings(vergunnings)aanvragen van bedrijven binnen de bedrijfsgebieden
van Interleuven met daarbij ook ondersteuning aan de firma’s in hun zoektocht naar
oplossingen. Deze opdrachten zijn ter ondersteuning van het team bedrijventerreinen.
Zo werd in 2017 o.a. de zoektocht naar een locatie voor een intergemeentelijk bedrijventerrein
voor de gemeente Linter en Zoutleeuw opnieuw opgenomen. Voor de verschillende locaties
werd ook een landbouwimpactstudie uitgevoerd en het resultaat van de afweging wordt begin
2018 aan de gemeente overgemaakt.
3.2.1.2. Ruimtelijk inventarisatiewerk
De vennoten kunnen ook bij Interleuven terecht voor allerhande ruimtelijk inventarisatiewerk.
Wij denken daarbij onder meer aan de opmaak en het bijhouden/actualiseren van
vergunningen- en plannenregisters, evenals van registers van onbebouwde percelen (ROP),
leegstandsregister, …
Dit ruimtelijk inventarisatiewerk wordt samen met het GIS-team van Interleuven uitgevoerd
(zie hoofdstuk 3.2.3. GIS).
3.2.1.3. Stedenbouwkundige dienstverlening
3.2.1.3.1. Voortgezette ondersteuningen als (inter)gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar
((i)gsa):
• Boortmeerbeek – gemiddeld 4d/w, aanduiding door GR van 1 ruimtelijk planner als
(i)gsa/omgevingsambtenaar ro;
• Huldenberg – gemiddeld 4d/w, aanduiding door GR van 2 ruimtelijk planners als
(i)gsa/omgevingsambtenaren ro;
• Holsbeek – gemiddeld 2d/w, aanduiding door GR van 1 ruimtelijk planner als (i)gsa;
• Keerbergen – gemiddeld 2d/w, aanduiding door GR van 1 ruimtelijk planner als (i)gsa, later
omgevingsambtenaar ro;
• Herent: inhoudelijk-stedenbouwkundig, waarvan gemiddeld 2,5d/w als (i)gsa, aanduiding
door GR van 1 ruimtelijk planner als (i)gsa/omgevingsambtenaar ro;
• Tremelo: administratief-stedenbouwkundig;
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•
•
•
•
•

Kortenaken: inhoudelijk-stedenbouwkundig, gemiddeld 1d/w, tot midden oktober 2017;
Steenokkerzeel: inhoudelijk-stedenbouwkundig, gemiddeld 2d/w, tot eind oktober 2017;
Rotselaar: inhoudelijk-stedenbouwkundig, gemiddeld 2d/w;
Keerbergen: administratief-stedenbouwkundig
Vilvoorde: inhoudelijk-stedenbouwkundig, gemiddeld 2d/w.

3.2.1.3.2. Gewijzigde ondersteuningen
• Keerbergen: ook de 2de IL-medewerker werd door de GR aangeduid als
(i)omgevingsambtenaar ro;
• Linter: inhoudelijk-stedenbouwkundig, de wekelijkse ondersteuning in (langdurige)
afwezigheid van de gsa werd ongeveer midden 2017 opnieuw omgezet in ad hocondersteuning voor speciale/complexere dossiers;
• Rotselaar: ook planologische ondersteuning, gemiddeld 1d/w, en een periode verhoogde
inhoudelijk-stedenbouwkundige ondersteuning.
3.2.1.3.3. Nieuwe en/of opnieuw geactiveerde ondersteuningen
• Landen: inhoudelijk-stedenbouwkundig, gemiddeld afwisselend 1d en 2d/w;
• Leuven: inhoudelijk-stedenbouwkundig, gemiddeld 2d/w.
3.2.1.3.4. Specifieke ondersteuning
Vilvoorde – i.s.m. Haviland bieden van stedenbouwkundig-planologische ondersteuning bij 2
stadsontwikkelingsprojecten.
Faubourg – RUP Valentine
In opdracht van de stad Vilvoorde werd in 2016 samen met Haviland RUP Faubourg opgestart.
In het westelijke deel van de wijk Faubourg liggen een aantal KMO-sites die gesaneerd zijn of
nog moeten worden gesaneerd. Daarnaast ligt er nog een grote te ontwikkelen zone van de
tuinbouwschool vrij. Deze sites worden omgevormd naar woonzone om het westelijke deel van
de wijk meer te structureren, bij de kern van Vilvoorde te betrekken en een link te maken met
het station en de groene ruimten in het noorden.
Begin 2017 werd voortgewerkt aan het ontwerpend onderzoek van de verschillende
projectzones in overleg met de eigenaars om te komen tot de opmaak van een ambitienota,
waarbij ook aandacht is voor de wijkcirculatie. Midden 2017 werd het RUP tijdelijk stopgezet
om de projectdefinitie te herbekijken. Er wordt door de stad onderzocht of het niet wenselijk is
om de perimeter uit te breiden en men wil eveneens wachten op meer duidelijkheid vanuit het
nieuwe mobiliteitsplan rond voorstellen voor de site.
Koningslo – RUP Groenloo
In opdracht van de stad Vilvoorde werd in 2016 samen met Haviland de projectcoördinatie van
het RUP Groenloo opgestart.
Dit RUP wil op een kantorensite een gemengde woonontwikkeling mogelijk maken, waarbij het
wonen wordt gecombineerd met lokale voorzieningen zoals handel en een wijkkantoor van de
politie. De stad hecht veel belang aan de duurzaamheid van de nieuwe woonontwikkeling. De
wijk werd geselecteerd als duurzame wijk voor het ‘Netwerk Duurzame Wijk’. Dit netwerk wil
de ontwikkeling van duurzame wijken en wijkherwaardering versnellen. Daarvoor biedt de stad
een begeleidingstraject op maat in acht cases, naast de opportuniteit voor een brede
kennisuitwisseling in klankbordgroepen.
Voor het project werd een PPS-constructie opgezet voor de overdracht van het wijkkantoor van
de politie en de openbare ruimte naar de stad. Het bestaande masterplan werd omgezet in
voorschriften en een grafisch plan.
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In 2017 doorliep het RUP de goedkeuringsprocedure. In november werd het RUP definitief
goedgekeurd.
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3.2.2. Milieu
Contactpersoon: Willy Yserbijt – 016 28 42 19
27 gemeenten en steden maken gebruik van de intergemeentelijke dienstverlening op vlak van
milieu en dit voor minstens 1 van de exclusiviteitspakketten: basisondersteuning,
klimaatondersteuning, de taakondersteuning en de ondersteuning milieuhandhaving. In
samenwerking met Haviland werd er ook ondersteuning geboden aan de gemeenten
Kampenhout, Opwijk en Vilvoorde. Deze ondersteuning werd in de loop van 2017 afgebouwd
en overgenomen door Haviland.
3.2.2.1. Basisondersteuning
Onder de basisondersteuning horen onder meer volgende taken:
3.2.2.1.1. Overleg met de gemeente
Ook in 2017 werd elke gemeente of stad uit het werkingsgebied bezocht door één van de
medewerkers van de milieudienst. Tijdens dit overleg met de milieuambtenaar en/of schepen
voor leefmilieu komen de nieuwe en lopende milieuprojecten aan bod, aangevuld met nieuwe
of aangepaste wetgeving, interessante milieunieuwtjes, … Ook worden lopende
handhavingsdossiers of andere adviesvragen besproken.
3.2.2.1.2. Adviesverlening
De aangesloten gemeenten kunnen milieuvergunningsaanvragen voor bedrijven klasse 1 en 2
overmaken aan de milieudienst voor advies op milieu-administratief en milieutechnisch vlak.
Dit gebeurt meestal op basis van het dossier en een plaatsbezoek aan de inrichting. In 2017
werd 79 keer een grondig schriftelijk advies gegeven bij een inrichting klasse 2 of 1.
3.2.2.1.3. Deelname aan overlegplatforms inzake milieu en duurzaamheid
De milieudienst van Interleuven participeerde aan de Vlinter-werkgroepen Europese
subsidiekanalen, hernieuwbare energie, milieu, handhaving en e-mobiliteit, aan het Vlinternetwerk burgemeestersconvenant, het provinciale MAO/DOA, het dashboard CoM, de LNEwerkgroepen dwangsom en klimaat.
De intergemeentelijke milieudienst nam in 2017 deel aan 31 studiedagen.
3.2.2.2. Uitgebreide ondersteuning – Klimaatondersteuning
3.2.2.2.1. Gemeentelijke zitdagen
In Bekkevoort, Boortmeerbeek, Herent, Holsbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Tervuren, Tremelo
en Tienen, Kampenhout en Vilvoorde (beide overgedragen in 2017 aan Haviland) zijn de
collega’s van de IGM voor korte of langere termijn actief als duurzaamheids- en/of
milieumedewerker op wekelijkse zitdagen.
3.2.2.2.2. Burgemeestersconvenant
Gezien de steeds meer op de voorgrond tredende
problematiek van het klimaat en de CO2-uitstoot,
bouwde Interleuven in het kader van het
Burgemeestersconvenant,
een
nieuwe
dienstverlening
uit:
de
klimaatondersteuning.
Interleuven en de provincie zijn door Europa erkend als territoriale coördinatoren van het
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Burgemeestersconvenant en werken samen om de gemeenten bij te staan. De aanstelling van
Interleuven als territoriaal coördinator werd in 2017 verlengd.
De intergemeentelijke milieudienst ondersteunt de gemeenten Bekkevoort, Boortmeerbeek,
Haacht, Herent, Huldenberg, Kampenhout, Landen, Linter, Lubbeek, Opwijk, Rotselaar,
Tervuren, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw i.k.v. de uitvoering van hun klimaatactieplan. Europa
keurde in juli 2017 de klimaatactieplannen van Aarschot, Begijnendijk, Bertem, Boortmeerbeek,
Boutersem, Huldenberg, Landen, Linter, Lubbeek en Tienen gezamenlijk goed.
Met het oog op de uitvoering van het Burgemeestersconvenant nam Interleuven als partner
deel aan het Europese project ‘Mayors in Action’, dat in 2014 werd opgestart en eindigde in
2017. Dit project legde de focus op het begeleiden en ondersteunen van gemeenten in de
implementatie van hun klimaatactieplannen (zie ook onderdeel 3.5.3. Mayors in Action). In
februari 2017 vond het slotevent van Mayors in Action in Brussel plaats.
3.2.2.3. Taakondersteuning
Naast alle bovenstaande taken en opdrachten kunnen de gemeenten nog een beroep doen op
de intergemeentelijke milieudienst voor een aantal specifieke taken. Hiervoor wordt telkens een
apart voorstel opgemaakt.
3.2.2.3.1. Opmaak milieuvergunningsaanvragen voor gemeentelijke inrichtingen
Voor het zwembad in de stad Diest en de gemeentelijke basisschool in Herent werden een
vergunningsaanvraag klasse 2 en diverse meldingen opgemaakt.
3.2.2.3.2. Controle individuele behandeling afvalwater (IBA)
De intergemeentelijke milieudienst beschikt zowel over een veldanalyselabo om de nodige
analyses te kunnen uitvoeren als over de kennis om de gemeente te ondersteunen bij de controles
van IBA’s. In 2017 deden de gemeenten Begijnendijk, Bertem, Boortmeerbeek, Kortenberg,
Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tervuren beroep op deze dienstverlening. In totaal werden
19 IBA’s gecontroleerd.
3.2.2.3.3. Opvolging oppervlaktewaterkwaliteit
Al jaren biedt de milieudienst dit project aan de gemeenten aan, waarbij in het kader van de
milieubarometer, de kwaliteit van de kleinere waterlopen in de gemeenten gemonitord wordt,
meestal chemisch, maar soms ook biologisch. In 2017 werd het project in 8 gemeenten
uitgevoerd: Begijnendijk, Haacht, Herent, Keerbergen, Lubbeek, Oud-Heverlee, Tervuren en
Tremelo.
3.2.2.3.4. Geluidsmetingen
De intergemeentelijke milieudienst beschikt over een klasse-1 geluidsmeter, die vooral ingezet
wordt in het kader van milieuhandhaving. In 2017 werd er 2 keer gecontroleerd of de
geluidsnormen van muziek bij een muziekmanifestatie binnen of ten gevolge van een hinderlijke
inrichting werden nageleefd. In het kader van klachten werden ook een aantal richtinggevende
metingen uitgevoerd in de omgeving van bedrijven.
3.2.2.3.5. Slibruimingsproject
Voor het jaarlijks uit te voeren onderhoud aan de waterlopen, kunnen de gemeenten een beroep
doen op de ondersteuning die de intergemeentelijke milieudienst biedt. Het betreft een
totaalpakket, met zowel planning, vooronderzoek en slibonderzoek, als opmaak van de

Jaarverslag 2017
32/72

uiteindelijke ruimingsopdracht en opvolging van de werken, uitgevoerd door de aannemer
waarmee we een raamcontract hebben.
De gemeenten Begijnendijk, Haacht, Herent, Huldenberg, Lubbeek, Keerbergen en Tervuren
deden in 2017 beroep op deze dienstverlening.
3.2.2.3.6. Opmaak van energieprestatiecertificaten (EPC) voor publieke openbare gebouwen
De milieudienst van Interleuven werd gevraagd om energieprestatiecertificaten op te maken
voor publieke gebouwen die verplicht over een EPC moeten beschikken. Dit gebeurde voor de
gemeenten Opwijk en Tervuren. In 2017 werden de gemeenten ook op de hoogte gebracht dat
de eerste EPC’s uit 2009 (voor gebouwen met bruikbare vloeroppervlakte van minstens
1000m²) na 10 jaar moeten worden vernieuwd en dat de voorbereiding hiervoor al begin 2018
moet starten. De gemeenten Tervuren, Bekkevoort en Oud-Heverlee gingen op dit aanbod in.
3.2.2.3.7. Ondersteuning door een erkend bodemsaneringsdeskundige
De intergemeentelijke milieudienst stelde in 2016, na een nieuwe gezamenlijke aanbesteding,
een bureau aan dat Interleuven en de gemeenten begeleidt bij de onderzoeken inzake bodem.
Dit omvat o.a. bijstand bij het vaststellen en opvolgen van calamiteiten, opmaak van
oriënterende bodemonderzoeken, beschrijvende bodemonderzoeken en saneringsplannen, de
opmaak van technische verslagen in het kader van grondverzet en de analyses van grondwater,
bodem en slib. In 2017 waren er in totaal 22 opdrachten in de volgende gemeenten/steden:
Aarschot, Bertem, Bierbeek, Herent, Hoegaarden, Holsbeek, Leuven, Lubbeek, Linter,
Kampenhout, Tervuren, Tienen, Zoutleeuw in opdracht van de gemeente, EcoWerf en
Interleuven .
3.2.2.3.8. Ondersteuning door een erkend laboratorium
Naar aanleiding van milieuvergunningsaanvragen, klachten en toezicht op hinderlijke
inrichtingen klasse 3 en 2 is het dikwijls wenselijk te beschikken over een aantal concrete
bacteriologische (o.a. Legionella) of chemische meetgegevens van bedrijfsafvalwater,
grondwater, huishoudelijk afvalwater of sanitair water van hinderlijke inrichtingen of in het
kader van de interne milieuzorg van eigen instanties.
In 2016 werd via een raamovereenkomst een nieuwe firma aangeduid voor de slibstaalnames,
en analyses, alsook de analyses van afvalwater. De gemeenten Haacht, Herent, Huldenberg en
Lubbeek maakten in 2017 gebruik van deze dienstverlening.
3.2.2.3.9. Plan- en project-MER-screeningsnota
Voor zowel eigen Interleuven-projecten, als in opdracht van de gemeenten werden 5
screeningsnota's door de milieudienst uitgevoerd.
3.2.2.3.10. Alternatief onkruidbeheer
In 2015 werd er via een gezamenlijke aanbesteding een aannemer en een monitor aangeduid,
die het alternatief onkruidbeheer uitvoerde en opvolgde in 6 gemeenten (Bertem, Haacht,

Herent, Keerbergen, Kortenberg en Oud-Heverlee). De opdracht liep door in 2017. Diest
stapte mee in.
In 2016 werd ook een sensibiliseringscampagne opgestart waarbij op de begraafplaatsen van
de gemeenten Bekkevoort, Herent, Keerbergen en Kortenberg borden werden geplaatst om de
inwoners/bezoekers te informeren over het verbod op pesticiden. Door dat verbod worden heel
wat begraafplaatsen anders beheerd en zien deze er dus anders uit dan wat de bezoeker
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gewend is. De milieudienst van Interleuven ontwierp het infobord, de betrokken gemeenten
zorgden voor de plaatsing ervan op hun begraafplaatsen. In 2017 werd nog een bord voor de
begraafplaatsen van Tervuren ontwikkeld en geplaatst.
3.2.2.3.11. Tankslag
In 2017 werd de 5e tankslag opgestart in de gemeenten Haacht, Herent, Kampenhout,
Kortenberg, Opwijk, Tervuren, Tremelo en Zoutleeuw. Geïnteresseerde inwoners kunnen zich
nog tot eind 2018 aanmelden om hun buiten gebruik gestelde stookolietank te laten opvullen
of verwijderen. De door de werkgroep aangestelde aannemer startte al in het najaar van 2017
met de sanering van de eerste tanks.
3.2.2.3.12. Burgerenergie
Het project burgerenergie wil op het dak van openbare gebouwen zonnepanelen
(gemeentehuis, sporthal, zwembad, school, loods) plaatsen. Deze zonnepanelen worden mee
gefinancierd met geld van geïnteresseerde inwoners die in het project participeren en de
geproduceerde energie wordt goedkoper geleverd aan de eigenaar van het gebouw. De burgers
die dit mee financieren worden mede-eigenaar van de installatie. De eventuele winst komt ten
goede aan de eigenaars van de installatie (o.a. de inwoners) en/of wordt opnieuw geïnvesteerd
in energiebesparingsprojecten en nieuwe groene energieprojecten. Het gemeentebestuur hoeft
de zonnepanelen dus niet zelf te financieren en dergelijk voorbeeldproject levert tal van
voordelen op zowel voor het gemeentebestuur als voor de inwoners. Deze actie kadert ook in
het Burgemeestersconvenant.
Drie gemeenten participeren in dit project nl. Bekkevoort, Oud-Heverlee en Tervuren.
3.2.2.4. Handhaving
In 2017 maakten 12 gemeenten gebruik van de intergemeentelijke toezichthouder en 4
gemeenten maakten gebruik van de ondersteuning van de eigen toezichthouder. De
milieudienst telt 5 formeel aangestelde intergemeentelijke toezichthouders die conform de
bepalingen van het handhavingsdecreet, 10 gemeenten kunnen bijstaan in al de aspecten
inzake milieutoezicht. In 2017 voltooide de 6de medewerker de opleiding milieutoezicht om
formeel te worden aangeduid in 2018.
3.2.2.4.1. Diverse tussenkomsten/interventies
In 2017 werden in totaal 117 adviezen/opdrachten/interventies/verzoeken uitgevoerd in kader
van handhaving.
40 tussenkomsten waren proactieve of preventieve controles van hinderlijke inrichtingen. In
2017 werden in 12 gemeenten controles uitgevoerd bij o.a. garages, schrijnwerkerijen,
bakkerijen, muziekinrichtingen, transport- en landbouwbedrijven. De meeste interventies
gebeurden naar aanleiding van klachten en op vraag van de gemeenten. Een aantal bedrijven
werden ook bezocht naar aanleiding van de controle op de naleving van eerder opgelegde
raadgevingen of aanbevelingen. Tevens werden er een 12-tal tussenkomsten uitgevoerd in
kader van de controle op de verplichting om afvalwater te ontkoppelen.
In 2017 waren problemen met afval/sluikstorten, (lozing van) afvalwater, geluidshinder en
rook- en geurhinder de meest voorkomende aanleidingen van klachten. Een 8-tal gevallen
hadden betrekking op inbreuken i.v.m. asbest, een probleem dat steeds toeneemt. In 2017
werd er via een raamcontract een externe asbestdeskundige aangesteld, die de toezichthouder
moet bijstaan. In 15 dossiers werd ook een PV opgemaakt door de intergemeentelijke
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toezichthouder. Er werden 28 raadgevingen geformuleerd, 10 aanmaningen en 4 bestuurlijke
maatregelen opgelegd.
3.2.2.4.2. Tijdsbesteding 2017
De medewerkers van de milieudienst houden een nauwkeurige tijdsbesteding bij. Hieruit blijkt
dat er in 2017 in totaal 1821 uren werden besteed aan milieuhandhaving (ongeveer 500 uren
meer dan in 2016). Als de gepresteerde uren per individuele gemeente worden bekeken, blijkt
dat een aantal besturen niet komen aan het aantal verplicht af te nemen uren, zoals bepaald in
de overeenkomst. De gemeenten krijgen regelmatig een overzicht van de uren.
3.2.2.5. Algemene taken milieudienst
3.2.2.5.1. Ondersteuning binnen Interleuven
De intergemeentelijke milieudienst ondersteunt de globale werking van Interleuven en de
andere diensten.
 adviezen geven in het kader van milieu en duurzaamheid voor verschillende woonprojecten
en voor de uitbouw van diverse bedrijventerreinen;
 opmaak milieuvergunningsaanvraag van het intergemeentelijk trainingscentrum in
Goetsenhoven
 opmaak van bestekken en de afwikkeling voor de verschillende diensten i.k.v. de wetgeving
op overheidsopdrachten en de verduurzaming van aangekocht materiaal;
 opvolging Europese projecten;
 uitvoering taken binnen het GIS-team;
 opvolging van de milieuaspecten in het kader van bedrijventerreinmanagement en
gebouwenbeheer. Meer informatie hierover vindt u in dit jaarverslag onder de hoofdstukken
3.1.1. Bedrijventerreinen en bijhorende gebouwen en 3.5. Subsidieprojecten.
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GIS
Contactpersoon: Stien Lesage – 016 28 42 56
3.2.3.1. GIS-ondersteuning van lokale besturen
3.2.3.1.1. Ondersteuning op maat
De GIS-ondersteuning van Interleuven, waarbij in exclusiviteit (6.1 en 6.2) met onze vennoten
wordt samengewerkt, wordt veelvuldig gebruikt. In 2017 stond de verderzetting en uitbouw
van de intergemeentelijke GIS-coördinatie centraal.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de voornaamste diensten waarvoor de vennoten in
2017 beroep deden op het GIS-team van Interleuven:
GIS-coördinatie en uitbouw gemeentebreed GIS
Intergemeentelijke GIS-coördinatie
In het kader van een efficiëntere werking, een betere beleidsondersteuning en een nuttig
communicatiemiddel met de burgers en de hogere overheid, denken steeds meer gemeenten
aan de opstart of verdere implementatie van het gemeentebreed gebruik van een GIS. In 2017
was Interleuven in volgende gemeenten actief als intergemeentelijke GIS-coördinator:
 Bekkevoort;
 Keerbergen;
 Lubbeek;
 Kortenberg;
 Tienen.
De contacten met enkele andere geïnteresseerde gemeenten werden opgestart. De coördinator
maakt eerst een screening van het huidige GIS-/datagebruik op basis van dieptegesprekken
met de diensten. De gemeente krijgt zo een beter zicht op hun noden en behoeften aan
geografische gegevens en op de manier waarop deze het best worden ontsloten naar de
medewerkers en/of burgers. Een actieplan wordt opgemaakt en samen met de diensten
uitgevoerd. Gelijktijdig is er ruimte voor het bekomen van quickwins, het volgen van de
wetgeving, het leren van andere Vlaamse gemeenten, …
GIS-scan&plan
Met een GIS-scan&plan op maat heeft de gemeente Oud-Heverlee haar GIS-beleid vorm
gegeven. Er werd een technische en organisatorische screening uitgevoerd op het vlak van GIS.
Deze geeft een zicht op de noden en behoeften van geografische gegevens. Nadien werden
aanbevelingen opgemaakt, die de krijtlijnen voor het toekomstig gemeentelijk GIS-beleid
uitstippelden. Interleuven startte in 2016 met de opmaak van het plan en rondde dit af in 2017.
Inventarisaties en digitalisaties
Meer en meer leggen decreten uit verschillende sectoren de verplichting van het GIS-matig
aanleveren van data in welbepaalde vormvereisten op. Lokale besturen beschikken echter soms
nog over analoog materiaal of digitale bestanden (bv. excellijsten) zonder een koppeling met
de kaart. Ook de hogere overheid vraagt digitale aanlevering van bestanden volgens
vastgelegde standaarden. Het GIS-team digitaliseert de bestanden en brengt het bestand indien
nodig in overeenstemming met de opgelegde vormvoorschriften. Tenslotte wordt de kaartlaag
ingeladen in de GIS-omgeving van de gemeente of het OCMW.
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Projecten die in dit kader werden uitgevoerd:
Gemeentelijke plannen ontsluiten via het DSI-platform
Het Digitaal Stedenbouwkundig Informatieplatform (DSI)
zorgt voor een centraal overzicht van alle ruimtelijke
verordende plannen
en verordeningen op
het
grondgebied van het Vlaamse Gewest. De aanwezige
plannen werden via de voorziene Vlaamse GIS-sjablonen
op het centraal platform opgeladen. In 2017 startte het
GIS-team met de opmaak van het DSI voor de
gemeenten
Herent,
Oud-Heverlee,
Keerbergen,
Bekkevoort, Lubbeek, Tienen en Kortenberg. Enkele van
deze opdrachten kaderden binnen de intergemeentelijke
GIS-coördinatie.
CRAB-validatie en bijhouding
Adressen worden organisatiebreed gebruikt binnen
lokale besturen. Een juist en actueel adressenbestand is
daarom een noodzaak, en bovendien een decretale
verplichting voor elke gemeente. Bijna alle gemeenten in
het arrondissement Leuven hebben in 2017 een
gevalideerd CRAB-bestand, dat nu in de decentrale
bijwerkingsfase zit.
Samen met het GIS-team van Interleuven, werd in 2016
de CRAB-validatie gestart voor de gemeenten
Afbeelding 2: Folder aanbod GIS-cel
Keerbergen en Lubbeek. Deze projecten werden in 2017
Interleuven voor ondersteuning bij DSI
verdergezet
en
afgerond.
Voor
de
gemeente
Boortmeerbeek staat Interleuven in voor de verdere decentrale CRAB-bijhouding.
Verkavelingsvergunningen scannen en koppelen aan de kaart: opzetten van een digitaal archief
In 2017 werd in de gemeente Kortenberg gestart met het scannen van de verkavelingsvergunningen. Deze documenten werden vervolgens ook gekoppeld aan het betreffende perceel
in het GIS. Hierdoor zijn de documenten vlot raadpleegbaar.
GRB-migratie van eigen gemeentelijke geodatasets
Voor de gemeenten Keerbergen, Oud-Heverlee en Bekkevoort werd een GRB-migratie
uitgevoerd. De eigen gemeentelijke kaartlagen, die doorheen de jaren werden ingetekend op
de kadastrale percelen van AAPD, worden eerst via een automatisch proces (vaak door het
aanwezige softwarehuis) verschoven naar de administratieve percelen van het GRB.
Ongeveer 15% hiervan wordt niet gelinkt o.w.v. historische perceelsmigraties. Deze resterende
15% dossiers werden vervolgens handmatig opgezocht en gekoppeld.
Vergunningen- en plannenregister
De gemeente Hoegaarden werd ondersteund bij het vervolledigen en verbeteren van het
vergunningenregister o.b.v. de richtlijnen van de hogere overheid. Ook het plannenregister
kreeg een update.
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Verkeersbordendatabank en snelheidszoneringskaart
De verouderde en niet volledige verkeersbordendatabank van de gemeente Boutersem werd op
basis van een lijst van werkopdrachten verrijkt en verbeterd. De nieuwe snelheidszoneringskaart werd begin 2017 afgewerkt.
Verkavelingen op kaart
De gemeente Keerbergen rolde in 2017 een GIS-pakket uit. Een belangrijke dataset voor de
dienst ruimtelijke ordening is de datalaag van de verkavelingen. Deze werd geactualiseerd en
in het GIS-pakket ter plaatse aangeboden.
Trage wegen
Om haar tragewegenbeleid vorm te geven ging de gemeente Lubbeek in juni 2015 een
samenwerking aan met de Provincie Vlaams-Brabant inzake de opmaak van een
tragewegenplan. Interleuven ondersteunt de gemeente Lubbeek bij de opmaak van de
inventaris van de trage wegen en het uiteindelijke actieplan onder meer door het volgen van
een participatief traject met de Lubbeekse bevolking. In 2017 vonden alle participatiemomenten
plaats en werd gestart met het opmaken van het actieplan. Ook een groot deel van de
inventarisatie werd afgerond.
Milieuvergunningen op kaart
In 2017 ging Interleuven in Lubbeek aan de slag met het digitaliseren en karteren van de
milieuvergunningen in het eigen gemeentelijk softwarepakket. De gemeente koos er voor om
ook de belangrijkste documenten te laten inscannen en te koppelen aan het dossier in kwestie.
Recht van Voorkoop (RVV)
Ook dit jaar gaf het GIS-team ondersteuning aan lokale besturen ter uitvoering van het
harmoniseringsdecreet Rechten van Voorkoop (RVV). De begunstigden van een voorkooprecht
dienen, via het themabestand Recht van Voorkoop, aan te geven op welke percelen zij een
voorkooprecht wensen uit te oefenen wanneer het perceel op de markt komt. Interleuven werd
al in 2012 door de gemeenten Glabbeek en Huldenberg en de OCMW’s van Geetbets, Glabbeek
en Huldenberg aangesteld als leverancier van de gegevens. Deze info werd ook in 2017
halfjaarlijks geactualiseerd.
Onderzoeksopdrachten
GIS leent zich perfect voor het uitvoeren van ruimtelijke analyses. In het licht daarvan kunnen
onze vennoten bij onze GIS-cel terecht voor het voorbereidend onderzoek dat kan leiden tot de
effectieve uitvoering van allerhande projectanalyses.
Patrimoniumoptimalisatie
Het OCMW van Huldenberg wil haar patrimonium optimaliseren. Om een beeld te krijgen van
de eigendommen van het OCMW (met de specifieke kenmerken van de gronden), is Interleuven,
met behulp van GIS, in 2016 gestart met de analyse. In 2017 werd dit project verdergezet en
afgerond.
Voor de stad Landen werd eveneens het patrimonium van het OCMW op kaart gebracht.
Opleidingen en kennisoverdracht
Samen met de provinciale GIS-cel werd in 2017 het klassieke opleidingsprogramma herbekeken
en konden de deelnemers de basisbegrippen van GIS en het werken met QGIS onder de knie
krijgen in een tiendelige lessenreeks. Deze werden gegeven door het GIS-team van Interleuven
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samen met de provincie voor de gemeenten, OCMW’s, politie- en brandweerzones uit VlaamsBrabant.
Ook werd voor de DSI-implementatie een opleiding georganiseerd door het samenwerkingsverband GIS Vlaams-Brabant en via het principe van teach-the-teacher werd de kennis
doorgegeven in enkele gemeenten die gebruik maken van de intergemeentelijke GIScoördinatie.
Daarnaast gaf Interleuven ook advies of opleiding op maat via onze GIS-helpdesk. Deze
helpdesk beantwoordt ad hoc telefonisch of via mail gemeentelijke vragen over GISsoftware/toepassingen. Het kan ook nodig zijn dat de oplossing ter plaatse wordt
gedemonstreerd.
3.2.3.1.2. Samenwerkingsverband GIS Vlaams-Brabant
Sinds 2006 maakt Interleuven deel uit van dit Samenwerkingsverband. Sinds 2014 bestaat dit
uit een samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en VERA en de intergemeentelijke
vereniging Haviland. Het platform heeft als doel ondersteunende projecten op te zetten op basis
van een analyse van de belangrijkste noden bij lokale besturen.
Hierbij een overzicht van enkele van de georganiseerde activiteiten en projecten uit 2017:







de jaarlijkse studiedag ‘GIS NET·WERK’;
maken en verdelen van de Geo-USB 2017;
GIS-archipels: groep van GIS-verantwoordelijken die 2x per jaar wordt samengebracht om
ervaringen te delen, samen te werken, leermoment voor nieuwtjes, …;
GIS-opleidingen (zie hoger);
uitlenen van een mobiel GIS-toestel
…

Afbeelding 3: Studiedag GIS net.werk

3.2.3.2. GIS-werking binnen Interleuven
Het Interleuven Ruimtelijk InformatieSysteem, kortweg IRIS, groeide ook in 2017 verder uit
tot een steeds groter wordende schat aan ruimtelijke informatie voor de verschillende diensten.
Datasets werden toegevoegd of verwijderd ten dienste van de interne werking. De
doorgedreven GIS-gebruikers binnen Interleuven maken voor hun dagelijkse GIS-analyses nog
altijd gebruik van analyse-GIS-software.

Jaarverslag 2017
39/72

Er werd onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het bestaande woon- en grondaanbod
en de bedrijventerreinen in een geoloket weer te geven om een overzicht te creëren voor
potentiële klanten.
Verder kwam het dienstoverkoepelende GIS-team nog steeds tweemaandelijks samen. Deze
cel zorgt voor een goede projectopvolging en betere afstemming van geodata tussen de
verschillende diensten wat leidt tot een geharmoniseerde werking.
3.2.3.3. GIS-kennis aanscherpen
De knowhow op het vlak van GIS binnen Interleuven werd verder aangescherpt door de
deelname aan verschillende overlegplatformen en studiedagen.
3.2.3.3.1. Overlegplatformen:
 VLINTER ICT-GIS-werkgroep (Interleuven is voorzitter)
 VLINTER werkgroep intergemeentelijke GIS-coördinatoren
 VVSG GIS-werkgroep
 Decentraal medebeheer bedrijventerreinen (VLAIO)
 GEOLOKAAL, een werkgroep op Vlaams niveau. Het is een initiatief waarbij verschillende
spelers zoals VVP, VVSG, AGIV, FLAGIS, DAR, V-ICT-OR en VLINTER zich engageren om
optimaal in te zetten op lokale GIS-ondersteuning.
3.2.3.3.2. Studiedagen, infosessies en opleidingen
Begeo, AIV-trefdag (Agentschap Informatie Vlaanderen), DSI-workshops, vernieuwde
verkeersbordendatabankapplicatie, GIPOD, Geo-it Mapguide, InfraGIS, GDPR, FLAGIS, …
3.2.3.3.3. Testen applicatie
Werknemers van Interleuven werden ingeschakeld om de ‘Regiotool Ruimte’ te testen in de
verschillende fasen van de ontwikkeling.
VITO ontwikkelde in opdracht van het Departement Omgeving de ‘Regiotool Ruimte’. Met deze
tool wil men de kennis en data die binnen het departement Omgeving beschikbaar is, op een
eenvoudige
en
toegankelijke
manier
inzetten
in
de
(boven)lokale
ruimtelijke
ontwikkelingspraktijk. De tool wil gemeenten, provincies en andere actoren ondersteunen met
data bij het maken van locatiekeuzes voor verschillende types van ontwikkelingen
(woonontwikkeling, verdichtingsprojecten, bedrijvigheid, …).
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Onroerend erfgoed
Contactpersoon: Laurence Poleunis – 016 28 42 13 en Nina Van Meerbeeck 016 28 42 27
Erfgoed kunnen we het best omschrijven
als sporen uit het verleden die verder
lopen in het heden. Toch is erfgoed de
toekomst. Het bewaren, restaureren en
ontsluiten ervan in uw gemeente verbindt
de lokale gemeenschap, versterkt de
identiteit van uw gemeente en bevordert
het toerisme.
Tijdens
de
vergadering
van
het
burgemeestersoverleg van 28 november
2014 kwam deze problematiek voor de
eerste keer op de agenda. Verschillende
gemeenten ondervonden immers binnen
hun gemeente gelijkaardige problemen en
moeilijkheden bij dossiers en projecten
waarin een onroerend erfgoedaspect
meespeelt. Dit kon gaan om effectief
Afbeelding 4: selectie beelden ter illustratie
beschermde monumenten, om gebouwen
onroerend erfgoed – bron: agentschap Onroerend
en/of projecten gelegen in beschermde
Erfgoed
landschappen, stads- of dorpsgezichten of
in de omgeving van beschermde monumenten, of om gebouwen of sites voorkomend op de
inventaris onroerend erfgoed en/of daaraan gelegen. In navolging van het aankaarten en
bespreken van deze problematiek werd beslist om het Interleuven-team te versterken met een
onroerend erfgoeddeskundige.
In oktober 2017 startte deze nieuwe collega bij Interleuven en sedertdien stellen wij haar
expertise ten dienste van onze vennoten. Alle gemeenten uit het arrondissement Leuven
kunnen beroep doen op deze nieuwe dienstverlening, ook diegenen die zelf een deskundige in
dienst hebben of deel uitmaken van een IOED (Intergemeentelijke OnroerendErfgoedDienst)
en bijkomende ondersteuning wensen. Onze vennoten kunnen bij onze deskundige terecht voor
advies over restauratie, renovatie, herbestemming of ontsluiting, ingrepen aan vastgesteld of
beschermd erfgoed, beheersplannen, aanvragen voor subsidies of premies, de aanvraag tot
erkenning als ‘onroerenderfgoedgemeente’ of IOED, …
Daarnaast behoort de problematiek inzake herbestemming kerken tot het takenpakket van onze
deskundige onroerend erfgoed. Gemeenten die hulp wensen bij de opmaak van hun
kerkenbeleidsplan kunnen bij Interleuven terecht. Onze deskundige volgt ook het
haalbaarheidsonderzoek op van de gemeenten die zich laten begeleiden door het projectbureau
‘Herbestemming Kerken’. Eens dit haalbaarheidsonderzoek is afgerond, kunnen zij desgewenst
bij ons terecht voor projectbegeleiding voor de realisatie van de neven- en/of herbestemming.
Voor kerken die niet zijn ingediend of niet weerhouden zijn door het projectbureau bieden wij
projectbegeleiding aan voor een haalbaarheidsonderzoek. Tenslotte kunnen gemeenten beroep
doen op ons advies of onze ontwerpdienst voor de realisatiefase van de herbestemming van
hun kerken.
Regionaal uitwisselingsplatform
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Interleuven plant een regionaal uitwisselingsplatform onroerend erfgoed. Het is de bedoeling
om met dit periodiek overleg een gemeenschappelijke strategie uit te werken voor
erfgoedproblematieken waar meerdere gemeenten mee worden geconfronteerd, die
gemeentegrensoverschrijdend zijn of die specifiek zijn voor het arrondissement Leuven. Verder
willen wij kennis en ervaring over bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed
uitwisselen. Momenteel onderzoeken wij welke platforms en overlegorganen al bestaan in
Vlaanderen en in onze regio om zo goed mogelijk aan de vragen en noden van de gemeenten
tegemoet te komen.
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Gemeenschappelijke preventiedienst
Contactpersoon: Guy Vanweser – 016 28 42 09
In 2017 maakten 27 gemeentebesturen, 27 OCMW’s, 10 politiezones, de Hulpverleningszone
Oost Vlaams-Brabant, IGO, EcoWerf, STORZO, HaBoBib en Interleuven gebruik van de
deskundigheid van de gemeenschappelijke preventiedienst. De aangesloten 70 besturen
vertegenwoordigden in totaal 7840 werknemers (incl. vrijwilligers Hulpverleningszone Oost
Vlaams-Brabant).
3.2.5.1. Takenpakket
Het takenpakket van de preventiedienst kan worden opgesplitst in drie grote pakketten:
permanente, periodieke en occasionele taken Preventie, Bescherming en Welzijn (PBW).
3.2.5.1.1. Permanente taken
Onder permanente taken wordt verstaan: bezoeken aan de besturen en werkplaatsen,
secretariaatswerk, sensibilisatie van de hiërarchische lijn en de werknemers, samenwerken met
de arbeidsgeneesheer en officiële instanties, vorming en doornemen van allerlei documentatie
en actuele wetteksten met als doel deze om te zetten naar praktische, bruikbare toepassingen.
De sensibilisatie van de werknemers heeft betrekking op: het dragen van de aangeboden
persoonlijke beschermingsmiddelen, het stimuleren en overtuigen van de werknemers tot het
naleven van de veiligheidsinstructies, het organiseren van blusoefeningen voor het personeel,
het voorbereiden en organiseren van evacuatieoefeningen in gemeentescholen, administratieve
gebouwen en woonzorgcentra, het organiseren van het onthaal van nieuwe personeelsleden
m.b.t. PBW, …
Naast een permanente vorming van de leden van de GD-PBW IL zorgt deze dienst ook zelf voor
een overdracht van de opgedane kennis.
Elk jaar organiseert de GD-PBW IL in samenwerking met de externe preventiediensten (EDPB)
Premed, spmt-Arista en Idewe terugkomdagen voor vertrouwenspersonen van de aangesloten
besturen. Op deze intervisiemomenten worden allerlei onderwerpen besproken, zoals het
jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, de wetgeving
i.v.m. mobbing, bemiddeling door een vertrouwenspersoon, de grens tussen plagen en pesten,
knelpunten in de praktijk, conflicthantering, … In totaal namen 40 vertrouwenspersonen deel
aan de terugkomdagen.
Ook werden er maar liefst 20 opleidingsdagen georganiseerd voor de opleidingen BA4 en BA5
(veilig werken aan elektrische installaties) in het najaar 2017. Voor de opleiding BA4 schreven
121 personen zich in, voor de 2-daagse opleiding BA5 waren er 88 inschrijvers. Deze
opleidingen vonden plaats in Holsbeek, Keerbergen, Kortenaken, Landen, Leuven en Tienen.
Het uitvoeren van werkzaamheden aan en in de omgeving van elektrische installaties vereist
een attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5.
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Afbeelding 5: Opleiding BA4 ‘veilig werken aan elektrische installaties’

3.2.5.1.2. Periodieke taken
De periodieke taken kunnen worden opgesplitst in het opstellen van periodieke verslagen PBW,
het jaarverslag PBW en het organiseren van een jaarlijkse rondgang PBW, samen met een
afvaardiging van het Syndicaal Overlegcomité PBW van de besturen.
3.2.5.1.3. Occasionele taken
Occasionele taken zijn het viseren van aankopen van arbeids- en persoonlijke
beschermingsmiddelen en het onderzoeken van arbeidsongevallen. Ook het verstrekken van
adviezen met betrekking tot PBW voor nieuwbouwprojecten of verbouwingen hoort hierbij.
Hieronder vindt u een overzicht:
Administratief centrum
 de bouw van een nieuw administratief centrum voor de stad Zoutleeuw
 de verbouwing van het onthaal en de themabalies van het administratief centrum in
Kortenberg
 de verbouwing van het onthaal van het gemeentehuis in Lubbeek
Ontmoetingscentrum
 de inrichting van een CADO (Collectieve Autonome Dagopvang) in de voormalige
polyvalente ruimte van het woningencomplex residentie Zonnedries voor het OCMW TieltWinge
OCMW-gebouw
 de bouw van een nieuw woonzorgcentrum (WZC) voor het OCMW van Landen
 de verbouwing van het administratief gebouw van het OCMW van Diest
 de herindeling van de burelen van het gemeentehuis naar burelen voor het OCMW van
Rotselaar
 de bouw van het welzijnshuis voor het OCMW van Lubbeek
 de renovatie van de bejaardenflats van het OCMW van Lubbeek
 de bouw van een nieuw sociaal huis en dienstencentrum voor het OCMW van Huldenberg
 de inrichting van een ontmoetingscentrum voor het OCMW van Diest
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Loods
 de inrichting van werkplaatsen voor IGO in een loods op het militair domein in Glabbeek
Politiegebouwen
 de bouwplannen van een wijkkantoor in Begijnendijk en de bouwplannen voor een
politiehuis in Tremelo van de PZ BRT
 de ontwerpplannen van het intergemeentelijk trainingscentrum in Goetsenhoven (Tienen)
voor de politiezones uit het arrondissement Leuven werden ook opgevolgd en besproken
met de brandweer
School
 de bouw en de verbouwing van een school in Wommersom (Linter)
 de nieuwbouw van het GITO/CVO in Tervuren
 de bouw van een nieuwe school in Sint-Agatha-Rode (Huldenberg)
 de uitbreiding van een school in Nieuwrode (Holsbeek)
 de verbouwing van de kleuter- en lagere school in Meerbeek (Kortenberg)
 de uitbreiding van de school in Pellenberg (Lubbeek)
 de nieuwbouw van een kleuterschool ’t Dorp in Bierbeek
(Buitenschoolse) Kinderopvang (BKO)
 de renovatie van de BKO Schaffen (Diest)
 de verbouwing en renovatie van de BKO Heikant (Rotselaar)
Vrijetijdscentrum/buurthuizen en andere
 de bouw/inrichting van jeugdlokalen in Veltem (Herent)
 het masterplan van EcoWerf en de herinrichting van de recyclageparken in Landen,
Messelbroek (Scherpenheuvel-Zichem) en Zoutleeuw/Linter
 de renovatie van de Villa op het militair domein in Landen
 de renovatie en uitbreiding van de bibliotheek in Tremelo
 de bouw van een feestzaal en bibliotheek in Lubbeek
 de inrichting van de nieuwe bibliotheek in Begijnendijk
 de nieuwbouw van de chirolokalen Korbeek-Dijle in Bertem
 de vernieuwbouw van het ontmoetingscentrum ‘het Molenhuis’ in Molenstede (Diest)
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3.2.5.2. Arbeidsongevallen
De gemeenschappelijke preventiedienst werd opgericht in 1991. Een overzicht van de
arbeidsongevallen leert ons dat er in 2017 een daling was t.o.v. 2016 van de frequentie (aantal
arbeidsongevallen met werkverlet) en van de ernst (het aantal verletdagen) van
arbeidsongevallen (zie grafieken). De inspanningen om werkongevallen te voorkomen is een
continu proces waarbij preventief handelen en het opvolgen van voorkomingsmaatregelen zeer
belangrijk zijn.
3.2.5.2.1. Frequentiegraad

Frequentiegraad

Frequentiegraad (Fg) =

aantal ongevallen x 1.000.000
aantal uren blootstelling aan het risico
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3.2.5.2.2. Ernstgraad

Ernstgraad

Ernstgraad (Eg) =

aantal kalenderdagen werkverlet x 1.000
aantal uren blootstelling aan het risico
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Ondersteuning noodplanambtenaar
Contactpersoon: Jan Sempels – 016 28 42 54
3.2.6.1. Wetgeving
Het KB van 16.02.2006 (BS 15.03.2006) betreffende de nood- en interventieplanning heeft tot
doel om de principes aangaande noodplanning in België te actualiseren en te verbeteren.
Er moet een gemeentelijke veiligheidscel worden opgericht die minimaal is samengesteld uit:
de burgemeester, een vertegenwoordiger van elke discipline (brandweer – politie – medische
dienst - …), de noodplanambtenaar (verantwoordelijke voor de noodplanning), … De taken van
deze cel zijn: het actualiseren van de nood- en interventieplannen, het opmaken van een risicoinventaris en –analyse, het organiseren van oefeningen, …
De burgemeester is verantwoordelijk voor de opmaak van deze gemeentelijke nood- en
interventieplannen.
3.2.6.2. Toestand
De aangesloten gemeenten worden op maat bijgestaan in hun gemeentelijke veiligheidscel, bij
het inventariseren en analyseren van risico’s, bij de opmaak van aanvullingen op het Algemeen
Nood- en InterventiePlan (ANIP+) of Bijzonder Nood- en InterventiePlan (BNIP’s), bij de
organisatie van oefeningen, door het geven van informatiesessies omtrent noodplanning of
psychosociale hulpverlening bij noodsituaties. Het doel is nog steeds om dit zo optimaal
mogelijk en liefst gemeenschappelijk te organiseren. Enkele gemeenten vroegen hiervoor een
intensere samenwerking.
Om hierop te anticiperen en
om
een
kwaliteitsvolle,
flexibele dienstverlening met
continuïteit
te
kunnen
aanbieden, werd er in 2017
een
bijkomende
noodplanningsadviseur
aangeworven. Onze nieuwe
medewerker Liesel Thoelen
startte in juli met werken bij
Interleuven en zij is deeltijds
noodplannings(20%)
en
deeltijds
preventieadviseur
(60%).

Kaart 4: Aangesloten
noodplanning

besturen

voor

ondersteuning

Het veiligheidsportaal ICMS (Incident & Crisis Management System) werd in 2017 nog volop
verder ontwikkeld. Het jaarlijks overlegmoment voor de noodplanambtenaar, georganiseerd
door Interleuven, vond in 2017 niet plaats wegens de komst van het ICMS en de daarbij horende
opleidingen.
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Informatiebeveiliging
Contactgegevens: dienst ICT – 016 28 42 79
Al geruime tijd staat Interleuven besturen bij op vlak van informatiebeveiliging. Hiervoor stelt
Interleuven haar expertise ter beschikking aan de aangesloten besturen. Sinds enkele jaren
groeit de interesse in deze dienstverlening gradueel bij de steden en gemeenten.
Ook in 2017 sloot er nog een extra gemeente aan. Er wordt voorlopig enkel ingegaan op vragen
van steden en gemeenten waar Interleuven reeds actief was bij het OCMW.
3.2.7.1. Werkwijze
Bij aanvang gebeuren er audits waarvan Interleuven de methodiek door de jaren heen steeds
heeft verbeterd. Aan de hand van een uitgebreide en geactualiseerde veiligheidschecklist wordt
de huidige veiligheidstoestand bekeken. Op basis van deze gegevens gebeurt er een
risicoanalyse om de grootste risico’s te identificeren. Er wordt tenslotte een veiligheidsplan met
veiligheidsmaatregelen voor de komende 3 jaar opgesteld. Dit houdt dan zowel rekening met
de minimumnormen van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) als met de richtsnoeren die
worden uitgevaardigd door de VVSG en de Vlaamse Toezichtcommissie. Aan de hand van
vergaderingen tijdens het jaar wordt de evolutie van de maatregelen uit het veiligheidsplan
opgevolgd en eventueel bijgestuurd. In het kader van nieuwe projecten en nauwere
samenwerking tussen OCMW en gemeente worden er tijdens het jaar ook nieuwe adviezen en
beveiligingsmaatregelen geformuleerd. Om de 3 jaar wordt er een nieuwe risicoanalyse
uitgevoerd en een nieuw veiligheidsplan opgesteld.

Kaart 5: Aangesloten besturen informatieveiligheid in 2017
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3.2.7.2. Voorbereiding op de GDPR/AVG
In mei 2018 gaat een nieuwe Europese wetgeving, de
General Data Protection Regulation (GDPR) of de
Algemene
Verordening
Gegevensbescherming
(AVG), in voege. Deze nieuwe wetgeving brengt extra
verplichtingen met zich mee betreffende de
informatieveiligheid,
meer
bepaald
voor
de
bescherming van persoonsgegevens.
Om de aangesloten besturen voor te bereiden op
deze nieuwe wetgeving, werd in kaart gebracht welke
acties
allemaal
nodig
zijn
en
werden
bewustmakingscampagnes
opgestart
voor
het Afbeelding 6: logo GDPR
management van de besturen. Deze campagnes
worden verdergezet in 2018.
3.2.7.3. Vernieuwing team
In de loop van 2017 werd het team informatieveiligheid deels vernieuwd en uitgebreid. Een
strengere toepassing van de regels door de Vlaamse Toezichtscommissie (VTC) voor de
aanstelling van een veiligheidsconsulent, meer bepaald rond het aantal minimaal te presteren
uren, maakte het noodzakelijk om het team uit te breiden. Om tegemoet te komen aan de eisen
van de VTC startte Interleuven eind 2017 met de procedure tot aanwerving van een bijkomende
informatieveiligheidsconsulent die het team zal versterken vanaf begin 2018.
De toename van het aantal gepresteerde uren zal ook zijn weerslag hebben in het takenpakket
van de veiligheidsconsulent. Dit wordt immers uitgebreid met de opvolging van de extra
verplichtingen n.a.v. de AVG en de toevoeging van de gemeentelijke scholen, bibliotheken,
woonzorgcentra, zorgbedrijven, … aan het werkingsgebied. Dit uitgebreidere takenpakket zal
stelselmatig worden opgebouwd in de loop van 2018.

Jaarverslag 2017
50/72

3.3. Ontwerp en realisatie
Gebouwen en infrastructuur
Contactpersoon: Mark Van Heirbeeck – 016 28 42 25
Een multidisciplinair team van een 15-tal mensen met jarenlange ervaring zet zich in voor het
ontwerpen van gebouwen en wegenis van kleine, middelgrote tot grote schaal.
Zowel vennoten van Interleuven als privé-investeerders op onze bedrijventerreinen kunnen een
beroep doen op de architecten, ingenieurs en projectmedewerkers voor het ontwerp van een
openbaar gebouw, bedrijfsgebouw of infrastructuurproject. Het team wordt eveneens
ingeschakeld bij de realisatie van eigen projecten - zowel woonprojecten als bedrijventerreinen
- van Interleuven.
Het hele bouwproces wordt vanaf het beginstadium begeleid: vanaf het opmaken en bespreken
van de eerste ontwerpschetsen, het opstellen van aanbestedingsdossiers en het administratief,
financieel en technisch opvolgen en coördineren van de werken, tot eventueel het permanent
toezicht op de werken. Zowel tijdens de ontwerp- als uitvoeringsfase kan veiligheidscoördinatie
worden uitgevoerd.
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste projecten van 2017. Het betreft nieuwe
opdrachten, projecten in ontwerp bij onze studiedienst en projecten in uitvoering die opgevolgd
worden door onze werfopvolgers.
3.3.1.1. Projecten vennoten - gebouwen
3.3.1.1.1. Appartementen
 uitvoering van 16 sociale appartementen Kouterhof in opdracht van het OCMW Haacht
 renovatie serviceflats OCMW Lubbeek naar assistentiewoningen
 ontwerp van 8 seniorenwoningen Voorbroek in Keerbergen

Afbeelding 7: 3D-ontwerp seniorenwoningen Voorbroek Keerbergen
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3.3.1.1.2. Scholen
 ontwerp nieuwbouw school Pellenberg (Lubbeek)
 aanpassingswerken school Linden (Lubbeek)
 uitvoering renovatie sanitair van de gemeentescholen van Rotselaar
 uitvoering aanpassing sanitair van de gemeenteschool in Boortmeerbeek
 uitvoering van isolatiewerken van school De Gobbel in Holsbeek
3.3.1.1.3. Sociaal huis
 uitvoering Sociaal Huis Huldenberg

Afbeelding 8: Sociaal Huis Huldenberg

3.3.1.1.4. Gemeentehuis
 herinrichting en uitbreiding gemeentehuis Lubbeek
 instandhoudingswerken gemeentehuis Boutersem
3.3.1.1.5. Restauraties
 uitvoering restauratie houtwerk en poortpilasters kasteel van Kwabeek in Boutersem
3.3.1.1.6. Diverse
 uitvoering beveiligingswerken gemeenteloods Herent
 renovatie jeugdhuis De Kluster Pellenberg (Lubbeek)
 renovatie kantine FC Pellenberg (Lubbeek)
 opwaardering Oude Pastorie Werchter (Rotselaar)
 ontwerp verbouwing woning naar woning voor tijdelijk verblijf in Boortmeerbeek
 renovatie IBO Binkom (Lubbeek)
 ontwerp van een ontmoetingsruimte in Boortmeerbeek
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uitvoering renovatiewerken (omvorming naar academie en brasserie) van een villa in
Landen

Afbeelding 9: 3D-ontwerp Villa ’t Park Landen





dakvernieuwing gemeenteloods van Tremelo
studie dakrenovatie zwembad in Landen
slopen van het afdak boven het containerpark van Glabbeek

3.3.1.2. Projecten vennoten – infrastructuur
3.3.1.2.1. Fietspaden en fietssnelwegen
 ontwerp van een fietspad langs de Tiensesteenweg in Bierbeek
 ontwerp van een fietspad langs de Opvelpsestraat in Bierbeek
 ontwerp van de fietssnelweg Leuven – Bierbeek – Boutersem
 ontwerp van de fietssnelweg in Rotselaar
 ontwerp van een fietspad langs de Goetsenhovenstraat in Hoegaarden
 ontwerp van een fietspad langs de Kleine Heidestraat in Boutersem
 ontwerp van fietspaden Elst in Hoegaarden
 opvolging uitvoering van een fietspad langs de Waversesteenweg in Hoegaarden
 opvolging uitvoering van een fietspad langs de Neervelpsestraat in Bierbeek
3.3.1.2.2. Rioleringswerken
 ontwerp voor de rioleringswerken in de Doornstraat in Hoegaarden
 ontwerp rioleringswerken Nerm te Hoegaarden
 ontwerp rioleringswerken Kleine Steenweg en Processieweg Begijnendijk
 ontwerp rioleringswerken Lovenjoelsestraat in Bierbeek
3.3.1.2.3. Hernieuwing wegenis
 uitvoering van overlagingswerken in diverse straten in Begijnendijk, Hoegaarden en
Rotselaar
 ontwerp Wijndries in Bekkevoort
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ontwerp renovatie natuursteenverharding Nieuwstraat in Tienen

3.3.1.2.4. Kleinere werken
 ontwerp van erosiebestrijdingsprojecten in Bierbeek
 ontwerp en uitvoering van onderhoudswerken aan infrastructuurprojecten in Rotselaar
 ontwerp onderhoudswerken aan infrastructuurprojecten in Herent
 ontwerp onderhoudswerken aan infrastructuurprojecten in Begijnendijk
 ontwerp onderhoudswerken aan infrastructuurprojecten in Tienen
 ontwerp heraanleg Linden Centrum (Lubbeek)
 ontwerp aanleg tweesporenbeton diverse straten in Lubbeek
 ontwerp voetpaden diverse straten in Lubbeek
 ontwerp van een speeltuin in Blanden (Oud-Heverlee)
 ontwerp herstellingswerken Ruwaalstraat in Bertem
3.3.1.2.5. Containerparken
 ontwerp containerparken Leuven, Messelbroek en Zoutleeuw
 uitvoering uitbreiding containerparken te Tienen en Landen
3.3.1.2.6. Wegmarkeringen
 uitvoering van wegmarkeringen in Begijnendijk, Bertem, Herent, Hoegaarden, Huldenberg,
Keerbergen, Kortenaken en Tielt-Winge
3.3.1.2.7. Diverse
 ontwerp parking Zoet Water in Oud-Heverlee
 opvolging uitvoering speeltuin in Tremelo
 ontwerp speel- en ontmoetingsruimte in Vaalbeek (Oud-Heverlee)
 uitvoering heraanleg Vianderdomein in Tienen
 opvolging uitvoering wegenis verkaveling woonproject Kisteveld in Tervuren
 ontwerp heraanleg Koning Albertlaan in Hoegaarden
 ontwerp van een parking voor dienstencentrum OCMW Rotselaar
 ontwerp schoolroute Bekkevoort
3.3.1.3. Projecten voor diverse opdrachtgevers – gebouwen
3.3.1.3.1. EcoWerf
 opvolging renovatie van het administratief gebouw van EcoWerf
 slopen van diverse gebouwen op de site van Ecowerf

Afbeelding 10: Renovatie administratief gebouw EcoWerf
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3.3.1.3.2. Privé-investeerders
 opvolging renovatie van een bestaand labo in Haasrode
3.3.1.3.3. Politiezone Diest
 opvolging renovatie buitenschrijnwerk politiehuis PZ Diest
3.3.1.4. Projecten voor diverse opdrachtgevers – infrastructuur
3.3.1.4.1. EcoWerf
 ontwerp van een masterplan voor de site te Leuven
 ontwerp parking en toegangsweg op de site van Ecowerf
3.3.1.5. Projecten voor diensten van Interleuven
3.3.1.5.1. Projectontwikkeling bedrijventerreinen en gebouwen
 ontwerp van het bedrijventerrein Keiberg-Vossem in Tervuren
 ontwerp van het bedrijventerrein LEWA in Zoutleeuw
 ontwerp uitbreiding bedrijventerrein Assent in Bekkevoort
 ontwerp heraanleg wegenis bedrijventerrein Nieuwland Aarschot
 slopen van een bedrijfsgebouw op het bedrijventerrein Nieuwland Aarschot
3.3.1.5.2. Projectontwikkeling woonprojecten
 opvolging uitvoering van 6 woningen in Werchter (Rotselaar)
 opvolging uitvoering van 12 woningen in Holsbeek
 opvolging wegeniswerken verkaveling Bruul in Bierbeek
 ontwerp van de woningen Priester Delle in Huldenberg
 ontwerp woonproject Pepijn in Landen
 ontwerp van groepswoningbouw verkaveling Vlierbeekveld in Leuven
3.3.1.5.3. Schietstand
 ontwerp van een intergemeentelijk trainingscentrum (schietstand, …) in Goetsenhoven
(Tienen)
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3.4. Andere
Regionale samenwerking arrondissement Leuven
Contactpersoon: Laurence Poleunis – 016 28 42 13
3.4.1.1. Burgemeestersoverleg
In het burgemeestersoverleg rond regionale samenwerking bespreken de lokale besturen in
hoofde van hun burgemeester verschillende beleidskwesties die voor de ganse regio van belang
zijn. Naast de stemgerechtigde burgemeesters van de 30 steden en gemeenten van het
arrondissement worden de KU Leuven en de vier gedeputeerden van de regio bij dit overleg
betrokken. Zij hebben een raadgevende stem. Andere actoren van het middenveld kunnen
worden uitgenodigd op ad hoc basis in functie van de agendavorming.
Het burgemeestersoverleg werd als een aparte structuur binnen Interleuven opgericht waarbij
de intercommunale voor streekontwikkeling deze regionale werking faciliteert.
In 2017 kwamen de burgemeesters vijf keer samen. De dossiers die tijdens deze vergaderingen
aan bod kwamen, zijn onder meer:
 versterkt streekbeleid – spitsregio Leuven (zie 3.4.1.2.)
 schietstand – trainingscentrum politie (zie 3.4.1.3)
 regionale mobiliteitsproblematiek met:
o Regionet (zie ook 3.5.1.)
 kinderopvang en regionaal digitaal loket kinderopvang (zie 3.4.1.4)
 GIPOD – van basisprincipes tot automatisch toekennen van hinderpremie vanaf 1 juli 2017
 nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen
 ‘slimme’ regio
 aansprakelijkheid van de lokale overheid voor ongevallen op publiek domein
 oprichting eerstelijnszones voor Oost-Brabant
 problematiek woonwagenbewoners
 plan van aanpak hernieuwbare energie
 plattelandsproject – langs pelgrimswegen in Oost-Brabant
3.4.1.2. Versterkt streekbeleid – Spitsregio Leuven
In 2016 werd, na goedkeuring door de Vlaamse overheid van het projectvoorstel ‘versterkt
streekbeleid – spitsregio Leuven’ d.d. 28-06-2016, ook concreet van start gegaan met de
Taskforce Spitsregio Leuven. Het nieuwe partnerschap omvat steden en gemeenten,
vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties, provincie en deskundigen.
Deze
Taskforce
bereidt
het
binnen
het
burgemeestersoverleg
Oost-Brabant
gevoerde
sociaaleconomisch
streekbeleid
voor.
De
terugkoppeling gebeurt tijdens de vergaderingen
van het burgemeestersoverleg. Daarbij wordt een
stand van zaken van de binnen de Taskforce
lopende acties en projecten overlopen. De
Taskforce, die op regelmatige basis samenkomt
(normaliter 6 keer per jaar), vergaderde in 2017 in
januari, maart, mei, oktober en december.
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3.4.1.3. Intergemeentelijk trainingscentrum politie
Contactpersoon: Wim Boon – 016 28 42 18
De huidige schietstand, gevestigd onder de gebouwen van het administratief gebouw van
EcoWerf, bestaat sinds 1991 en wordt uitgebaat door Interleuven. De gebouwen van EcoWerf
dienen tegen 2018 te worden verlaten. In 2015 werd het dossier opgestart in de vergaderingen
van het burgemeestersoverleg Oost-Brabant (zie 3.4.1.1). De zoektocht naar een nieuwe
locatie maakte nadien ook nog het voorwerp uit van vele vergaderingen. In 2016 keurde de
Raad van Bestuur van Interleuven de aankoop en onteigening van een terrein in Goetsenhoven
(Tienen) goed.
Sinds de start van het dossier dienen meerdere procedures te worden doorlopen. Gelet op het
korte tijdsbestek wordt getracht deze parallel te laten verlopen om zo weinig mogelijk
vertraging op te lopen. Het betreffen de volgende procedures:
- Aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning:
o De architecten van Interleuven stelden tijdens de zomerperiode het ontwerp van
het trainingscentrum op punt. De constructie is zo ontworpen dat er maar een
minimum aan geluidsoverlast kan ontstaan. De aanbevelingen uit de
geluidsstudie van professor Bruyninckx zijn nauwlettend opgevolgd. In
december 2017 werd het stedenbouwkundig dossier ontvankelijk en volledig
verklaard door het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. De
vergunningsaanvraag volgt de bijzondere procedure.
o Om de te kappen bomen te compenseren zal een herbebossing gebeuren in
Kumtich en mogelijk in Leuven. Voor een bebossing in landbouwgebied is een
bijkomende toestemming nodig van de stad Leuven. Deze procedure is nog
lopende.
o Het openbaar onderzoek is gestart op 12 januari 2018.
- Voorbereiding aanbesteding:
o Interleuven bereidt het aanbestedingsdossier voor teneinde bij de aflevering van
de stedenbouwkundige vergunning zo snel mogelijk een aannemer aan te
duiden.
- Aanvraag van de milieuvergunning voor de nieuwe schietstand:
o De aanvraag werd ingediend op 1 december 2017.
- Aanvraag van de milieuvergunning voor de bestaande schietstand:
o Om de continuïteit van de schietoefeningen te garanderen is een verlenging van
de huidige schietstand aangevraagd.
- Aankoop perceel via onteigening:
o Het onteigeningsdossier werd reeds grotendeels voorbereid maar de financiële
waarborg voor de aankoop van de terreinen en de volledige bouw zal via een
doorgeeflening van de stad Leuven pas in de loop van 2018 worden geleverd.
Deze procedures hebben een doorlooptijd tot ongeveer midden 2018. Pas nadien kan de eerste
spade in de grond worden gestoken. Het trainingscentrum wordt in 2020 in gebruik genomen.
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3.4.1.4. Regionaal digitaal loket kinderopvang
Contactpersoon: Laurence Poleunis – 016 28 42 13
In 2015 kwam het dossier kinderopvang voor het eerst op de agenda van de vergadering van
het burgemeestersoverleg regionale samenwerking. De schepen van sociale zaken van de stad
Leuven gaf er aan de burgemeesters en betreffende schepenen/OCMW-voorzitters een
toelichting over de problematiek kinderopvang en over hoe hierrond regionaal zou kunnen
worden samengewerkt. Uit de daaropvolgende bespreking kreeg Interleuven de opdracht om
de mogelijkheden te onderzoeken voor het opstarten van een regionale samenwerking m.b.t.
kinderopvang en het voor (al) de gemeenten van onze regio uitrollen van een regionaal digitaal
loket kinderopvang, naar analogie als dat gehanteerd door de stad Leuven.
Dit digitaal loket kinderopvang helpt de ouders van onze regio om op een efficiënte wijze
effectief die kinderopvang te vinden waarnaar zij op zoek zijn. De nood wordt geregistreerd en
gekoppeld aan het aanbod. Daarnaast is ook de koppeling met het hele administratieve luik en
de facturatie mogelijk. De effectieve toewijzing gebeurt nog altijd door de ‘individuele’
kinderopvang/kinderdagverblijf, zodat de eigenheid van elke voorziening behouden blijft. Een
dergelijke regionale samenwerking, waarbij bij wijze van spreken een totaalpakket wordt
aangeboden en de hele sector meedoet, zou uniek zijn en kan als piloot worden gebruikt voor
andere regio’s.
Er werd een onderzoekstraject opgestart waaraan 17 van de 30 gemeenten uit het
arrondissement Leuven meedoen. Hiervoor werd een werkgroep samengesteld met de
betreffende schepenen/OCMW-voorzitters en ambtenaren uit verschillende gemeenten en
steden. De stad Leuven stelt haar expertise ten dienste van Interleuven en de gemeenten om
dit project tot een goed einde te brengen. Bij het onderzoek werden ook het kabinet van Vlaams
minister van welzijn, volksgezondheid en gezin, dhr. Jo Vandeurzen, en Kind & Gezin betrokken,
evenals Landelijke Kinderopvang, als organisator van kinderopvang in de meeste van de
betrokken gemeenten.
In 2016 lag de focus op het creëren van draagvlak bij de gemeenten en de
kinderopvanginitiatieven. Er werd een toelichting gegeven aan de lokale besturen en/of de
LOK’s (Lokaal Overleg Kinderopvang) rond het doel en de voordelen van een regionaal digitaal
loket kinderopvang. Ook werd het bestaande digitaal loket van stad Leuven door een
verantwoordelijke van een Leuvens kinderdagverblijf, die dagelijks met het systeem werkt,
gedemonstreerd. In 2017 werden, na overleg en in samenspraak met de collega’s van Haviland,
ook een aantal gemeenten uit het arrondissement Halle-Vilvoorde bezocht om te kijken of ook
daar interesse bestaat om deel te nemen aan een regionaal loket kinderopvang. Voor een aantal
gemeenten uit het arrondissement Leuven is het immers belangrijk dat hun buurgemeenten
toevallig behorend tot een ander arrondissement ook kunnen participeren.
Uit al deze besprekingen bleek dat er voldoende interesse en draagvlak is om verder te gaan
met dit project. Daarom werd in 2017 de aanwervingsprocedure voor een regionale
projectcoördinator opgestart. Deze nieuwe collega start in januari 2018.
Ook de naam voor het regionaal digitaal loket kinderopvang werd gekozen. De suggesties uit
de LOK’s werden beoordeeld door de werkgroep, waarbij de werkgroepleden ook eigen ideeën
konden
doorgeven.
Deze
werkwijze
resulteerde
in
de
volgende
naam:
www.kinderopvanginmijnbuurt.be, die ondertussen is geregistreerd.
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Voor het aanstellen van een softwareleverancier om dit loket te ontwikkelen, werd gewerkt met
een aanbestedingsprocedure in 2 fasen. Bij ‘fase 1 – uitnodiging tot kandidaatstelling’ ontving
Interleuven 3 kandidaturen. Deze werden door een jury (experten ICT en informatieveiligheid
Interleuven én mensen uit de kinderopvangsector Leuven vanwege hun ervaring)
weerhoudenen ontvingen in fase 2 het bestek. De offertes dienen Interleuven in januari 2018
te bereiken. De gunning voor de software zal in februari 2018 gebeuren waarna het project echt
kan worden gelanceerd en uitgerold in de deelnemende gemeenten.
Relatiebeheer/communicatie
Contactpersonen: Guy Vanweser - 016 28 42 09 en Sabrina De Donder – 016 28 42 40
3.4.2.1. Gemeenschappelijke activiteiten
De gemeenten, OCMW’s en politiezones van het arrondissement Leuven zijn vennoot van
Interleuven. De intergemeentelijke vereniging organiseert regelmatig informatiemomenten/
studiedagen of draagt zijn steentje bij aan een aantal overlegplatformen en organisaties door
externen (niet-limitatieve opsomming).

















workshop klimaattoets: klimaatbewuste overheidsopdrachten op 26 januari (Interleuven)
nieuwjaarstreffen op 29 januari 2017 (i.s.m. provincie) (Engelenburcht Tildonk – Haacht)
slotevenement Mayors in Action (zie 3.5.3) op 8 en 9 februari 2017 (Brussel en Leuven)
burgemeestersoverleg regionale samenwerking op 17 februari (Living Tomorrow in
Vilvoorde), 21 april, 23 juni en 29 september en 24 november (zie 3.4.1 regionale
samenwerking) (Interleuven)
infonamiddag: ‘Onkruid bestaat niet’ op 23 februari 2017 (Interleuven)
extra burgemeestersoverleg op 10 maart 2017 waarbij de provincie Vlaams-Brabant een
toelichting gaf over de visienota Ruimte Vlaams-Brabant (Leuven)
energie- en Klimaatdag VVSG op 4 mei 2017 (Antwerpen)
vorming klimaatgroen en ecologische inrichting op bedrijventerrein (i.s.m. Voka en andere
partners) (Leuven)
studiedag GIS net.werk op 8 juni 2017 (i.s.m. provincie) (Leuven)
opleidingsdagen BA4/BA5 in het najaar (Holsbeek, Keerbergen, Kortenaken, Landen,
Leuven en Tienen)
algemene vergadering Interleuven op 14 juni én 29 november 2017 (Interleuven)
energiemarkt Keerbergen op 23 september (Keerbergen)
infoavond thermografische luchtfoto Haacht op 27 september (Haacht)
startmoment thermografische luchtfoto 13 gemeenten op 18 oktober 2017 (Interleuven)
infosessie kernversterking op 14 december 2017 (i.s.m. VRP) (Interleuven)

3.4.2.2. Persberichten en -momenten
Interleuven maakt via de pers haar projecten, activiteiten en realisaties bekend bij een breder
publiek. Dit doen we door samen met de betrokken gemeente- of stadsbesturen persmomenten
te organiseren (zelf organiseren of ondersteuning bij organisatie van persconferenties van onze
vennoten/partnerorganisaties) of door persberichten te versturen naar onze regionale
correspondenten.
Deze activiteiten/projecten/dossiers werden in 2017 onder meer via de pers bekend gemaakt:
 Slotevent Mayors in Action en Beast op 8 februari 2017 (i.s.m. provincie) (Brussel).
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Europa haalt klimaatinspiratie uit onze regio. Partners van Mayors in Action uit 9 Europese
landen bezoeken succesvolle projecten rond CO2-vermindering op 9 februari 2017
(Bekkevoort en Rotselaar).
Bedrijventerrein Aarschot krijgt nieuw uitzicht op 19 april 2017 (i.s.m. stad Aarschot en
provincie).
Burgers mee in de bres voor het klimaat. Energiemarkt zet inwoners op weg om woning
energiezuiniger te maken in september 2017 (i.s.m. gemeenten Keerbergen en Haacht).
Intergemeentelijk trainingscentrum politie op voormalig militair domein in Goetsenhoven
(Tienen) op 3 oktober 2017.

3.4.2.3. Website
In
het
voorjaar
2015
werd
de
nieuwe
Interleuven-website
gelanceerd.
Dit
communicatieplatform werd ook in 2017 continu bijgewerkt en aangevuld met relevante
informatie.
De communicatiemedewerker van Interleuven volgde in februari 2017 een opleiding Google
Analytics. Deze kennis zorgt ervoor dat er extra statistieken uit Google Analytics kunnen worden
gehaald en er juistere en meer gedetailleerde conclusies uit worden getrokken. Voor de
opvolging wordt er per kwartaal een overzicht van de cijfers gemaakt.
In 2017 bezochten 18761 bezoekers de website van Interleuven. Dit is een stijging ten opzichte
van 2016 met 2,51%. 14,2 % van de bezoekers, bezochten de website meer dan 1 keer in
2017. Het totale aantal bezoekers, bekeek in totaal 76.444 pagina’s (paginaweergaven,
herhaalde weergaven van 1 pagina tellen hier ook in mee).
De populairste pagina’s (meest bezochte pagina’s), na de homepage, zijn:
 over Interleuven
 immo (zowel voor ondernemen als voor wonen)
 contactenpagina
 vacatures
 Researchpark Haasrode
 woonprojecten
Dit is zeer gelijkaardig met 2016 nl. dezelfde pagina’s in de top 10, weliswaar in een andere
volgorde. De vacaturepagina was duidelijk populairder in 2017 dan in 2016 maar er waren dan
ook meer gepubliceerde vacatures dat jaar.
70% van onze bezoekers komen op onze website terecht via een zoekmachine. 8,5 % via een
link op een andere website, 18,5% typt de url in (direct verkeer) en 3% wordt via social media
naar onze website doorverwezen. Wat in deze cijfers het meest opvalt is dat er veel meer
bezoekers ‘direct’ op onze website terechtkomen (t.o.v. 14% in 2016). Ook het aandeel van
social media stijgt (1,5% in 2016).
3.4.2.4. Social media
De 3 social media kanalen waar Interleuven op actief is,
werden volop ingezet om nieuwsberichten kenbaar te maken en om interactie met onze
doelgroep en volgers uit te lokken.
3.4.2.5. Extranet
De ICT-dienst zette reeds in 2013 een professioneel extranet op. De vennoten vinden hier de
veiligheidsinstructiekaarten die de gemeenschappelijke preventiedienst ter beschikking stelt.
Ook worden de verslagen en werkdocumenten van een aantal vergaderingen/
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overlegplatformen (waaronder raad van bestuur en burgemeestersoverleg) opgeslagen op het
extranet. Alle leden van de vergadering kunnen deze documenten via een login en paswoord
raadplegen. De medewerkers van IL kunnen via het extranet ook zware (niet-vertrouwelijke)
bestanden overmaken aan hun contacten.
Het extranet wordt sinds 2014 ook systematisch gebruikt voor de inschrijvingen voor
overlegmomenten, studiedagen, opleidingen, … Via dit systeem kunnen ook bevragingen
gebeuren. De bestellingen van onze groepsaankopen milieu lopen bovendien via het extranet
(tankslag en automatische hokopeners).
3.4.2.6. Intranet
Ook aan interne communicatie wordt de nodige aandacht geschonken. Het intranet blijft een
vaste waarde in het communiceren naar de collega’s en het is ondertussen een automatisme
van de medewerkers om informatie via het intranet kenbaar te maken.
Vlinter
Contactpersoon: Patrick Willems – 016 28 42 46
11 Vlaamse streekintercommunales onderschreven begin december 2005 een wederzijds
engagement tot deelname aan de koepelstructuur VLINTER. VLINTER staat voor ‘Vlaamse
intercommunales voor Streekontwikkeling’. Zij werden daarbij geïnspireerd door het goede
voorbeeld van INTERAFVAL, de koepelstructuur van de afvalintercommunales.
De koepelorganisatie komt op voor de belangen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en hun aangesloten leden, specifiek wat betreft de thematiek van streekontwikkeling
in Vlaanderen en in de betrokken regio’s.
Na een periode van verregaande opsplitsing en specialisatie op het vlak van intergemeentelijke
samenwerking, is er nu nood aan een bundeling van de krachten op streekniveau. De
streekontwikkelingsintercommunales ondersteunen deze samenhang op basis van vijf
aandachtspunten:






vrijheid van samenwerken
bestuurskrachtige lokale besturen
aandacht voor flexibel samenwerken
samenwerken met het middenveld
aandacht voor interbestuurlijke setting

De streekintercommunales zijn bij uitstek het instrument van de lokale besturen voor de
economische, sociale, ecologische en culturele ontwikkeling van de regio’s waarvoor ze werken.
Ze werken daarbij in opdracht van en worden aangestuurd door de lokale besturen. Zij vervullen
hun taak op een geïntegreerde en duurzame wijze en spelen een voortrekkersrol op het vlak
van vernieuwende overheidsprojecten.
Deze krachtlijnen vormen de basis van een nota ‘Intergemeentelijke samenwerking en
streekontwikkeling: toekomstperspectieven’.
Interleuven speelt een actieve rol in de Vlinter-werkgroepen bedrijvigheid, gis, milieu en
ruimtelijke ordening/wonen.
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3.5. Subsidieprojecten
Regionet Leuven – een geïntegreerd regionaal mobiliteitsnetwerk als hefboom voor een
duurzame ruimtelijke structuur van de regio
Contactpersoon: Laurence Poleunis – 016 28 42 13
Dit strategisch project heeft tot doel een modal shift in de vervoersregio Leuven te
bewerkstelligen. Door enerzijds de ruimtelijke ordening in de regio te richten op de
mobiliteitsstructuur en anderzijds een geïntegreerd regionaal openbaar vervoer- en
fietsnetwerk uit te bouwen, kan een transportgerichte ruimtelijke ordening worden ontwikkeld.
Het duurzame mobiliteitsnetwerk moet dus een hefboom vormen voor een duurzame ruimtelijke
ordening in de regio die de verdere groei van inwonersaantal en tewerkstelling moet opvangen.
De besprekingen van de regionale mobiliteitsproblematiek in de vergaderingen van het
burgemeestersoverleg regionale samenwerking Oost-Brabant (zie ook 3.4.1.1.) in de schoot
van Interleuven, hebben ertoe geleid dat voor dit project een partnerschap werd aangegaan
tussen de provincie Vlaams-Brabant, de stad Leuven, Interleuven, De Lijn Vlaams-Brabant, de
NMBS en het Agentschap Wegen en Verkeer en dat bij de Vlaamse overheid een subsidiedossier
werd ingediend voor erkenning als strategisch project in uitvoering van het RSV. Deze erkenning
werd eind 2014 verkregen met een subsidie van € 300.000. Bovendien zorgde de inbreng vanuit
het burgemeestersoverleg ervoor dat het strategisch project tevens een pilootproject omvat
voor de realisatie van een hoogwaardige regionale openbaar vervoerverbinding in de
vervoerscorridor Tervuren – Leuven – Diest en dat de theorie dus continu aan realiteit en
praktijk wordt getoetst.
Voorafgaand aan de erkenning als strategisch project startten de projectpartners midden 2014
met een informele werkgroep om de inhoudelijke thema’s verder uit te diepen. Deze
samenwerking leverde al enkele concrete resultaten op waaronder een onderzoek naar de tracéalternatieven op meso-schaal voor de pilootas Diest – Leuven – Tervuren als input voor een
maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) door De Lijn, een opzet voor onderzoeksporen
rond instrumentarium, een aanzet voor toekomstperspectief voor de laagdynamische gebieden,
principes fietsnetwerk, …
Ook in dit 3de projectjaar werd, net zoals in 2015 en 2016, simultaan gewerkt aan een aantal
sporen:
 verdere uitwerking van de verschillende corridors en afstemming met interfererende
projecten;
 uitwerking regionale woon- en economische programmatie;
 uitzetten van de governance structuur, instrumenten en financiering;
 voortwerken aan het maatschappelijk en economisch draagvlak.
Daarnaast werd een hefboomproject ingediend bij Vlaams minister van mobiliteit en openbare
werken, dhr. Ben Weyts, om de binnen Regionet Leuven vereiste modal shift waar te maken.
Dit hefboomproject moet de versnelde realisatie van de noodzakelijke infrastructuur voor het
openbaar vervoer en de fiets op regionale en stadsregionale schaal mogelijk maken. Het omvat
4 cruciale onderdelen:
 de uitbouw van hoogwaardig regionaal openbaar vervoer (trambus in eigen bedding) op de
corridors Leuven – Diest, Leuven – Tervuren – Brussel en Leuven – Kortenberg – Zaventem
– Brussel;
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de uitbouw van een hoogwaardig stadsregionaal openbaar vervoersnetwerk door
gegarandeerde doorstroming op een aantal stamlijnen (het ringtracé, de congestiegevoelige
radiale assen vanaf het ringtracé tot de rand van de stadsregio, de zuidtangent en de oostwestas door het centrum van Leuven);
 de optimalisatie van het voorstedelijk treinnet rond Leuven door de realisatie van 2
spoorhaltes (verplaatsing spoorhalte Wezemaal naar Rotselaar en nieuwe spoorhalte
Haasrode);
 de uitbouw van een hoogwaardig fietsnetwerk in de Leuvense regio, bestaande uit
fietssnelwegen (tussen Leuven en Brussel en vanuit Aarschot, Diest, Tienen en Waver naar
Leuven) en aanvullende fietscorridors in de Leuvense stadsregio.
De goedkeuring van dit hefboomproject is nog in onderzoek.
Interleuven nam ook in 2017 haar rol op binnen de stuur- en de kerngroep, evenals in de
werkgroepen van het project en coördineerde de overlegmomenten met de gemeentegroepen.
In het burgemeestersoverleg werd het dossier en de voortgang ervan besproken, ter
voorbereiding van een plenaire bespreking, tijdens de vergadering van 24-11-2017 met de
projectleiding (dhr. Lodewijk De Witte, gouverneur Vlaams-Brabant en voorzitter van de
stuurgroep, dhr. Stephan Reniers, projectcoördinator Regionet Leuven). Daarnaast werd door
de medewerkers van het team ruimtelijke ordening van Interleuven ook specifiek voortgewerkt
aan de ruimtelijke analyse van de omgeving van de Regionet-knooppunten.
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Bedrijventerreinmanagement 2017-2019
Contactpersonen: Bram Adams – 016 28 42 72 en Sonja Paenhuys – 016 28 42 20
Het Agentschap Innoveren & Ondernemen lanceerde in 2016 een projectoproep aangaande de
oprichting van een bedrijventerreinvereniging op bedrijventerreinen. Om het bedrijventerreinmanagement (BTM), in overleg en in samenwerking met de ondernemingen, te
structureren en naar een hoger niveau te tillen, diende Interleuven, in samenwerking met Stad
Leuven, POM Vlaams-Brabant en Voka Vlaams-Brabant een aanvraag in voor de oprichting van
een bedrijventerreinvereniging voor de Ambachtenzone en het Researchpark Haasrode. Het
project werd goedgekeurd door het Agentschap voor de periode 2017-2019.
In de Brabanthal werd op dinsdag 2 mei 2017 voor een 30-tal bedrijven het startschot gegeven
voor dit nieuwe initiatief. Het doel is het bewerkstelligen van meer efficiëntie in het economisch
leven, het bevorderen van samenwerking en matchmaking tussen onderwijs en bedrijfsleven
en het werken aan meer duurzaamheid (ecologisch, sociaal, …). De uitdaging is om in te zetten
op die thema’s en acties die net op de schaal van een bedrijventerrein doelmatig kunnen worden
aangepakt.

Afbeelding 11: Overleg rond opstart bedrijventerreinvereniging Haasrode

Tijdens een bevraging bij de bedrijven kwamen als meest prioritaire acties naar voor: mobiliteit
(in ruime zin, zowel veiligheid, bereikbaarheid als ontsluiting), groepsaankopen (energie, afval,
…) en op de derde plaats beeldkwaliteit. Andere acties die werden vernoemd, zijn:
sportactiviteiten op het terrein, netwerking, ...

Jaarverslag 2017
64/72

Een aantal werkgroepen werden in 2017 opgestart rond mobiliteit, communicatie en sport. De
ontwerpstatuten voor de bedrijventerreinvereniging vzw werden intussen opgemaakt en de
effectieve oprichting van de vzw is gepland in het voorjaar van 2018.
Het maximum subsidiebudget bedraagt 60.000 euro. De eerste schijf van 30.000 euro werd
reeds gestort. Deze werkingsmiddelen zullen naar de nieuwe bedrijventerreinvereniging worden
overgedragen. De tweede schijf van de subsidies zal pas worden uitbetaald als de helft van de
bedrijven lid zijn van de vereniging en als er tevens een parkmanager is aangesteld. Op het
einde van de projectperiode moet de vzw zelfbedruipend zijn.
In onze regio loopt voor het bedrijventerrein Nieuwland in Aarschot een gelijkaardig project
voor de oprichting van een bedrijventerreinvereniging.
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Mayors in Action
Contactpersoon: Stefan Kempeneers – 016 28 42 21
Sinds mei 2014 hebben meer dan 7700 gemeenten en
steden,
die
meer
dan
250
miljoen
inwoners
vertegenwoordigen,
het
Burgemeestersconvenant
(Covenant of Mayors) ondertekend, met als doel hun
klimaatactieplannen te ontwikkelen en uit te voeren om
zo 20% CO2 te besparen tegen 2020. Lokale besturen die
Afbeelding 12: logo Mayors in Action
vanaf 2016 het Burgemeestersconvenant ondertekenen
(Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie) engageren zich om 30% energie te
besparen tegen 2040 en ook een geïntegreerde aanpak voor de mitigatie van en aanpassing
tegen klimaatverandering te volgen.
Om de klimaatactieplannen uit te voeren en de doelstellingen te bereiken, hebben de lokale
besturen echter nood aan ondersteuning en begeleiding (zie ook Milieu). Territoriale
Coördinatoren van het Burgemeestersconvenant nemen deze taak op zich voor hun regio.
Interleuven werd door de Europese Commissie op 11 juni 2012 erkend als territoriale
coördinator. Op 19 juni 2017 werd deze erkenning vernieuwd en is Interleuven ook territoriaal
coördinator van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie.
Mayors in Action, een Europees Intelligent Energy Europe-project, ondersteunt coördinatoren
en ondersteuners van het Burgemeestersconvenant in de effectieve begeleiding van hun
gemeenten bij de implementatie en monitoring van hun klimaatactieplan. Interleuven
participeerde in dit project samen met de volgende partners: Provincie Genua (coördinator)
(Italië), Provincie Barcelona (Spanje), CRES (Griekenland), stad Zagreb (Kroatië), PNEC
(Polen), regio Venetië (Italië), SOGESCA (Italië) en ICLEI Europe. Mayors in Action was een
driejarig project dat liep van 1 maart 2014 tot 28 februari 2017 en werd mee gefinancierd door
Intelligent Energy Europe.
De coördinatoren en ondersteuners spelen een belangrijke rol in het geven van technische en
financiële ondersteuning aan de gemeenten. Dankzij opleidings- en begeleidingsacties heeft
Mayors in Action deze coördinatoren en ondersteuners de mogelijkheid geboden om de
gemeenten in staat te stellen om hun acties te implementeren door bestaande tools en
ervaringen uit verschillende omgevingen te gebruiken, en om hen te helpen elkaar te steunen
naar een gemeenschappelijk doel. Zo werd in 2016 in het kader van Mayors in Action een
handboek voor coördinatoren en ondersteuners van het Burgemeestersconvenant ontwikkeld.
Het handboek is digitaal beschikbaar via de website van Mayors in Action en Interleuven.
In het kader van dit Europese project had Interleuven de opdracht om in februari 2017 het
slotevent te organiseren. De vertegenwoordigers van de verschillende partners van Mayors in
Action, partners van het Europese project BEAST waarin de provincie Vlaams-Brabant
participeerde en vele andere genodigden van Europese steden, gemeenten en coördinatoren
konden het volgende driedaagse programma volgen:



7 en 9 februari 2017: laatste partnervergadering van het project. Overzicht van het project
en de laatste afspraken met betrekking tot de eindrapportering.
8 februari 2017: slotevent ‘Bridging the gap’ in het BIP in Brussel. Het volgend programma
werd gepresenteerd aan de 101 aanwezigen:
o presentatie over het Europese klimaatbeleid en de EU2020-doelstellingen;
Jaarverslag 2017
66/72

o presentatie over Europese subsidiemogelijkheden in het Horizon 2020 programma;
o het implementeren en financieren van klimaatacties: lessen, goede praktijkvoorbeelden
en methodes uit beide projecten. Voorstelling van de projectresultaten;
o paneldiscussie: Hoe succesvolle en betaalbare energie projecten implementeren?

presentaties van goede voorbeelden uit Europa rond het optimaliseren van
energie-efficiëntie in publieke gebouwen en het opschalen van duurzame
mobiliteit.

Afbeelding 13: Slotevent ‘Bridging the gap’ in Brussel



8 februari 2017: een bezoek aan Leuven 2030 in het OPEK te Leuven. Op het programma:
een presentatie van een aantal acties uit het project Leuven 2030, een project richting een
klimaatneutraal Leuven.



9 februari 2017: studiebezoeken aan de gemeenten Bekkevoort en Rotselaar.
o Bekkevoort: ontvangst in de gemeentelijke bibliotheek met een presentatie van de
acties uit het klimaatplan van de gemeente Bekkevoort, een voorstelling van een
houtkantenproject van Interleuven in Linter, een overzicht van thermografische
initiatieven in Keerbergen en een bezoek aan de gemeentelijke kinderopvang (BENgebouw).
o Rotselaar: ontvangst in de JAVA
koffiebranderij op het bedrijventerrein
Wingepark in Rotselaar. Op het
programma: een presentatie over de
duurzame productieprocessen en een
rondleiding in de koffiebranderij JAVA,
een voorstelling van en bezoek aan een
kleinschalige
windturbine
op
de
gemeentelijke loods in Lubbeek en een
overzicht van de acties in het kader van
Afbeelding 14: Toelichting acties duurzame
duurzame
bedrijventerreinen
van bedrijventerreinen
Interleuven.
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See2Do!
Contactpersonen: Stefan Kempeneers – 016 28 42 21 en Ilse Cadron – 016 28 42 51

Afbeelding 15: logo’s See2Do!

In het Interreg-project See2Do! (1 mei 2016 tot 30 april 2019) werken Vlaamse en Nederlandse
partners, waaronder Interleuven, samen om energie-efficiënte renovaties te stimuleren zowel
in particuliere woningen als publieke gebouwen en dit volgens het principe 'Doen door te Zien'
(See to Do). Dit houdt in dat energieverlies en oplossingen hiervoor zichtbaar worden gemaakt,
waardoor burgers worden aangezet om energie-efficiënte renovaties door te voeren. Het
eindresultaat moeten belangrijke CO2-besparingen zijn.
In 2017 kwam het See2Do!-project goed op gang. In januari vloog een vliegtuig met een
thermografische camera over de gemeenten Haacht en Keerbergen om de opnames te maken
voor de thermografische luchtfoto van het grondgebied van beide gemeenten. In juni werd een
opleiding rond de interpretatie van de warmtekaart georganiseerd voor medewerkers van
Interleuven, de gemeente en het woonloket. De beelden werden verwerkt tot een warmtekaart
die in september werd voorgesteld aan de burgers: op een energiemarkt in Keerbergen op
zaterdag 23 september. Daar werd niet alleen de luchtfoto voorgesteld maar Interleuven gaf er
advies aan het energieloket waar inwoners hun dak konden kwamen bekijken en ze werden
geholpen bij de interpretatie van de foto. Eveneens konden ze er informatie inwinnen bij lokale
aannemers over de renovatie van hun woning.

Afbeelding 16: Heel wat aanwezigen op de energiemarkt in Keerbergen

In Haacht werd de warmtekaart voorgesteld op een infoavond op 27 september waar ook
informatie werd gegeven over de groepsaankoop voor dakisolatie en zonnepanelen die wordt
georganiseerd door IGO. Ook daar konden inwoners terecht bij het woonloket om naar het
warmteverlies van hun dak te kijken.
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Afbeelding 17: Geïnteresseerde inwoners krijgen een toelichting bij de warmtefoto van hun dak.

In november werd de digitale toepassing van de thermografische luchtfoto gelanceerd zodat
inwoners via de website de beelden kunnen bekijken.
In de gemeente Keerbergen werd ook een pilootproject opgestart met de Technische school.
Leerlingen van het 7de jaar hout, bouw, elektriciteit en HVAC gaan bij inwoners langs met een
thermografische handcamera om een woningscan uit te voeren.
In 2017 werd eveneens de digitale toepassing ‘Mijn Warm Huis’ ontwikkeld. Inwoners doorlopen
een aantal vragen m.b.t. hun woning, waarna ze inzicht krijgen in de energetische situatie van
hun woning en de impact van een aantal renovatiemaatregelen kunnen bekijken. Op het einde
ontvangen ze een stappenplan.
Ervaringsuitwisseling
Op 8 mei vond in Maastricht een ervaringsuitwisseling plaats tussen de See2Do! partners en
experten en lokale partners over thermografie. De dag startte met een toelichting over het
ontstaan van het gebruik van warmtebeelden in de militaire wereld en hoe dit verder evolueerde
naar de huidige toepassingen voor woningen en voor medische doeleinden. In de namiddag
werd er in 6 infostanden dieper ingegaan op luchtthermografie via drones, wijkwarmtescans,
ultrasone metingen en gevelscans, thermografie en potentieelkaarten, … Daarnaast was een
plaatsbezoek aan het demonstratiegebouw in Maastricht voorzien. Op 9 mei vond de
halfjaarlijkse partnermeeting plaats.
Op 20 en 21 november kwamen de See2Do!-partners samen in Mechelen. Lokale besturen
werden de eerste dag uitgenodigd om kennis te maken met de innovatieve technieken die zullen
worden toegepast in de verschillende demogebouwen in het project. Er werden twee
demogebouwen bezocht: het dorpshuis in Hombeek en het kantoorgebouw van IGEMO.
Op 21 november was er dan de tweede partnermeeting waar alle projectpartners de voortgang
van See2Do! bespreken.
Op 27 november organiseerde het Interreg-secretariaat een ‘community building’ evenement
waar de deelnemers van verschillende Europese projecten die werken rond innovatie en energie
kennis konden maken en ervaringen uitwisselen.
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Houtkantenproject
Contactpersoon: Rikkert Maes – 016 28 42 21
Binnen het burgemeestersconvenant engageren gemeenten zich om minstens 20% CO2 te
reduceren tegen 2020. Uit de energiekansenkaart blijkt dat er verschillende regio’s in ons
werkingsgebied geschikt zijn voor het opwekken van warmte uit de lokaal beschikbare
biomassa.

Kaart 6: Energiekansenkaart warmte

Het beheer van groene en houtige landschapselementen op openbaar domein is erg arbeidsen kostenintensief. Bovendien is er het verbod voor particulieren om snoeihout (afkomstig van
houtige landschapselementen op privédomein) lokaal op te stoken (o.a. landbouwers en
fruittelers). Dit betekent dat er een hele stroom aan biomassa in de gemeenten bestaat waar
momenteel geen nuttige toepassing aan wordt gegeven. Binnen deze context werd het
biomassa-verhaal van Interleuven opgestart. Het uitgangspunt van het project is om snoeihout,
afkomstig van het onderhoud van openbaar domein, te verhakselen en te drogen op een
droogwerf om te komen tot een kwalitatieve lokale houtsnipper. Hiermee zou vervolgens een
lokaal (gemeentelijk) gebouw verwarmd kunnen worden met een moderne biomassaketel.
De gemeenten van de Getevallei waren zelf ook vragende partij om een dergelijk traject op te
starten. Daarom werd eind 2016 beslist om met de gemeenten Linter, Zoutleeuw, Landen,
Hoegaarden, Geetbets en Tienen na te gaan of er een haalbaar project in zat om een nuttige
toepassing te geven aan de verschillende biomassafracties die afkomstig zijn van de houtige
landschapselementen van de Getevallei. Voor de uitvoering van deze haalbaarheidsstudie werd
een OVAM-subsidie bekomen van 17.120 euro (50% cofinanciering) om vanaf maart 2017 tot
maart 2018 een biomassaketen op te zetten.
De winter 2017-2018 leert dat er heel wat mogelijkheden bestaan binnen de Getevallei:
 In Linter werd heel wat beheerwerk verzet door De Winning en de biomassa die hieruit
voortkomt, is verhakseld en afgevoerd. Interleuven kreeg ook ruimte in een grote
overdekte loods om binnen dit pilootproject de eerste Getesnippers te laten drogen;
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Afbeelding 18 en 3: Beheerwerken in Linter









In zowel Landen als Hoegaarden zijn er in februari 2018 nog werken gepland en het
versnipperen van dit snoeihout zal met 50% cofinanciering van de OVAM-subsidie
gebeuren. Hoegaarden bekijkt ook of de loods als biomassawerf kan worden ingericht;
Aan de gemeentelijke loods van Hoegaarden worden eind februari ook snipperwerken
gepland die met 50% cofinanciering van de OVAM-subsidie zullen worden uitgevoerd.
Hier worden doorheen het hele jaar allerlei fracties biomassa verzameld. Momenteel
wordt hier nog niet gesorteerd en de gemeente wil deze gelegenheid aangrijpen om de
loods meer als een biomassawerf in te richten waarbij de verschillende fracties
gescheiden worden verzameld zodat de hoogst mogelijk toepassing (o.a. energieke
houtsnipper, compost of bodembedekker) ook effectief behaald kan worden voor elke
fractie.
Typesnippers uit de Getevallei zullen worden uitgetest in een moderne biomassaketel
die geschikt is voor dit soort snippers. Op die manier worden verbrandingswaarden
getest en wordt er nagegaan of de dimensionering van de snippers optimaal is of de
uitstootwaarden in orde zijn, …;
Indien deze testen positief zijn, kan er bekeken worden of de Getesnippers het volgende
stookseizoen in een eigen biomassaketel, dan wel in de biomassaketel van een externe
partner kunnen worden verbrand;
RLZH organiseerde een interessante 'terreindag' voor alle technische diensten van de
Getegemeenten en sociale economie-bedrijven die werkzaam zijn in de Getevallei.
Kennis en ervaringen werden gedeeld rond de thema's 'houtkanten en holle wegen' en
'duurzaam beheer van openbaar groen in de Getevallei'.

Enkele zaken die nog in de pijplijn zitten en verder worden onderzocht met verschillende
partners zijn o.a.:
 Het uitwerken van een raamcontract voor fruittelers van de Getevallei zodat ze beroep
kunnen doen op een lokale partner die het hout versnippert en afvoert zodat dit binnen
het Interleuven-project een nuttige toepassing kan krijgen. In tweede instantie (indien
de beschikbare houtfractie niet geschikt zou zijn) kan er voor worden geopteerd om het
ter plekke te gebruiken als bodemverbeteraar. Dit wordt verder verkend met de
provinciale dienst land- en tuinbouw;
 De gemeente Hoegaarden bekijkt de piste om een composteerproject op te zetten
waarbij het zelf kwalitatieve compost maakt met de eigen groen- en houtfracties die
niet geschikt zijn om als energieke houtsnipper te gebruiken. Dit zou dan aan
landbouwers en particulieren van de gemeente aangeboden kunnen worden ;
 Het verkennen van nieuwe subsidiekanalen die het verder opschalen van dit traject
mogelijk moeten maken.
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TERTS: Transitie in Energie via een Regierol tegenover de Tertiaire Sector
Contactpersoon: Willem Laermans – 016 28 42 21
Interleuven engageerde zich als partner in het nog goed te keuren Interreg-project TERTS
waarbij kleine ondernemers uit de tertiaire sector (horeca, beenhouwer, slager, kledijwinkel,
schrijnwerker, kleine KMO, …) begeleid worden om energiemaatregelen in hun bedrijf uit te
voeren. De projectaanmelding kreeg groen licht in april 2017 en het definitieve projectvoorstel
werd in het najaar van 2017 ingediend. Mits nog enkele beperkte aanpassingen hoopt
Interleuven samen met de andere partners in het voorjaar 2018 een definitieve goedkeuring te
ontvangen. De startdatum van het project is voorzien in oktober 2018.
De projectpartners uit Vlaanderen en Nederland zijn: West-Vlaamse Intercommunale (WVI),
Stad Brugge, Gemeente Middelburg, Katholieke Universiteit Leuven, Interleuven, Universiteit
Gent, Gemeente Goes, Technische Universiteit Eindhoven, Stichting Avans en Kunstencentrum
Vooruit.
Met het TERTS-project wil Interleuven de gemeenten de kans bieden om hun kleine
zelfstandigen gedurende 2 jaar een energiecoach aan te bieden.
Interleuven zorgt voor een energiecoach die bij de ondernemer langsgaat en hem een kostenbaten analyse bezorgt voor maatregelen inzake energie-efficiëntie en energieproductie. De
persoonlijke energiecoach begeleidt de ondernemer ook bij het laten uitvoeren van de werken
en het aanvragen van mogelijke premies. Op het einde bekomt de eigenaar een pand dat minder
energie vraagt, een grotere waarde heeft en comfortabeler is. Naast de individuele begeleiding
wordt er ook een klimaattraject met alle deelnemende ondernemers samen voorzien in het
kader van het Burgemeestersconvenant.
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Eyssen Hans
Sukkelpotweg 10, 3220 Holsbeek, België
Functie : Voorzitter van de raad van bestuur

Fillet Edmond
Nieuwstraat 13, 3150 Haacht, België
Functie : Ondervoorzitter van de raad van bestuur

Madrid Eveline
Baron Descampslaan 95, 3018 Wijgmaal (Bt.), België
Functie : Ondervoorzitter van de raad van bestuur

Claes Dirk
Kerkstraat 4, bus 101, 3111 Wezemaal, België
Functie : Bestuurder

Claes Emmanuel
Mettebeemden 6, 3272 Messelbroek, België
Functie : Bestuurder

Claes Ingrid
Steenweg op Kortenaken 70, 3450 Geetbets, België
Functie : Bestuurder

Cornelissen Kris
Kerkstraat 41, 3391 Meensel-Kiezegem, België
Functie : Bestuurder

Daniëls Adri
Leuvensestraat 74, 3051 Sint-Joris-Weert, België
Functie : Bestuurder

Debroux Gino
Walhostraat 87, bus c, 3401 Walshoutem, België
Functie : Bestuurder
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De Clerck Jo
Potestraat 22, bus A2, 3020 Herent, België
Functie : Bestuurder

Decoster Julia
Vogelenzangstraat 128, 3070 Kortenberg, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : - 24/09/2017
Derua Karin
Leuvensesteenweg 77, 3191 Hever, België
Functie : Bestuurder

Deryk Marc
Staatstbaan 99, 3460 Bekkevoort, België
Functie : Bestuurder

De Wit Bert
Bakelstraat 25, 3128 Baal, België
Functie : Bestuurder

Forceville Maarten
Wilselsesteenweg 2, bus A, 3020 Winksele, België
Functie : Bestuurder

Hendrickx Hans
Kasseiweg 4, 3380 Glabbeek (Zuurbemde), België
Functie : Bestuurder

Janssens Evelien
Nerm 57, 3320 Hoegaarden, België
Functie : Bestuurder

Leemput Leon
Klein Heidestraat 29, 3370 Boutersem, België
Functie : Bestuurder

Mees Albert
Komkommerstraat 8, 3060 Bertem, België
Functie : Bestuurder

Merckx Kelly
Louis Buelenslaan 4, 3080 Tervuren, België
Functie : Bestuurder
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Pelgrims Nele
Gijmelsesteenweg 105, 3200 Aarschot, België
Functie : Bestuurder

Pulinckx Gaston
Ossenwegstraat 38, 3440 Zoutleeuw, België
Functie : Bestuurder

Spiessens Peter
Aarschotsesteenweg 114, 3130 Betekom, België
Functie : Bestuurder

Stals Bart
Speelhofstraat 66, bus A, 3290 Diest, België
Functie : Bestuurder

Stas Marina
Gellenberg 123, 3210 Lubbeek, België
Functie : Bestuurder

Van den Bosch Alfons
Oude Pastorijweg 18, 3140 Keerbergen, België
Functie : Bestuurder

Vandevelde Andy
Grote Steenweg 91, 3350 Linter, België
Functie : Bestuurder

Van Weddingen Nicole
Terlanenstraat 32, 3040 Ottenburg, België
Functie : Bestuurder

Verlinden Bieke
Familie de Bayostraat 19, 3000 Leuven, België
Functie : Bestuurder

Vlayen Bart
Bergenstraat 37, 3450 Geetbets, België
Functie : Bestuurder

Willems Niels
Dorpsplein 28, bus 1, 3470 Kortenaken, België
Functie : Bestuurder
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0205.774.810

VOL 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Wits Magda
Groenstraat 55, 3360 Lovenjoel, België
Functie : Bestuurder

Fuchs Liselore
Tiensestraat 12, 3320 Hoegaarden, België
Functie : Andere functie

Schelstraete Jan
Brusselsesteenweg 164, 3020 Herent, België
Functie : Andere functie

Vansteenbeeck Frans
Walenstraat 32, 3110 Rotselaar, België
Functie : Andere functie

Vanden Bempt Greta
Honsemsestraat 66, 3370 Boutersem, België
Functie : Andere functie

Rens Gunter
Albrecht Rodenbachstraat 44, 3010 Kessel-Lo (Leuven), België
Functie : Andere functie

Lissens Wouter
Spoorwegstraat 55, 3300 Tienen, België
Functie : Bestuurder

Van Tricht Myriam
Frans Mombaertstraat 34, 3071 Erps-Kwerps, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 8/11/2017
Tobback Louis
Goede Haardlaan 10, 3000 Leuven, België
Functie : Andere functie

Daems Rik
Mercatorpad 4, bus 401, 3000 Leuven, België
Functie : Andere functie
Mandaat : - 22/03/2017
Morris Marc
Dorpsstraat 363, 3061 Leefdaal, België
Functie : Andere functie
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0205.774.810

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Vandeputte Joseph
Kareelveld 11, 3000 Leuven, België
Functie : Andere functie

Hendrix Christel
Eektstraat 47, 3111 Wezemaal, België
Functie : Andere functie
Mandaat : 22/03/2017
Desaegher Tom
Holsbeeksesteenweg 379, 3010 Kessel-Lo (Leuven), België
Functie : Andere functie

Moore Stephens Audit BV

CVBA

0453.925.059

Esplanade 1, bus 96, 1020 Laken (Brussel-Stad), België
Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : B00212
Mandaat : 30/11/2016- 30/05/2019
Vertegenwoordigd door :
1. De Bom Van Driessche Jan
Koninklijke Kasteeldreef 36 , 1860 Meise, België
, Lidmaatschapsnummer : A00909
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VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE
Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.
De jaarrekening werd
commissaris is.

/

werd niet * geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:
A.
B.
C.
D.

Het voeren van de boekhouding van de onderneming **,
Het opstellen van de jaarrekening **,
Het verifiëren van de jaarrekening en/of
Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,
kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouderfiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn
opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

Lidmaatschapsnummer

Aard van de
opdracht
(A, B, C en/of D)

* Schrappen wat niet van toepassing is.
** Facultatieve vermelding.
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0205.774.810

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN ....................................................
..................
VASTE ACTIVA ..................................................................
....
Immateriële vaste activa ..................................................

6.1

6.2

21

Materiële vaste activa ......................................................

6.3

20
48.362.274,88

49.619.155,50

22/27

48.034.232,53

49.291.113,15

Terreinen en gebouwen ..............................................

22

320.505,17

422.465,04

Installaties, machines en uitrusting .............................

23

65.163,60

102.482,12

Meubilair en rollend materieel .....................................

24

272.197,76

145.838,74

Leasing en soortgelijke rechten ..................................

25

30.319.415,50

31.132.560,42

Overige materiële vaste activa ...................................

26

16.979.169,18

17.487.766,83

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen .....................

27

77.781,32

Financiële vaste activa .....................................................
..............
Verbonden ondernemingen
..........................................
Deelnemingen ........................................................

21/28

6.4 /
6.5.1

28

6.15

280/1

281
6.15

282/3

Deelnemingen ........................................................

282

Vorderingen ............................................................

283

Andere financiële vaste activa .......................................

328.042,35

280

Vorderingen ...........................................................
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ..........................................................................

328.042,35

284/8

Aandelen ................................................................

284

Vorderingen en borgtochten in contanten ...............

285/8

328.042,35
328.042,35

328.042,35
328.042,35

8/53
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0205.774.810

Toel.

VLOTTENDE ACTIVA .........................................................
..........
Vorderingen op meer dan één jaar ...................................
................................
Handelsvorderingen .......................................................

Codes

29/58

Boekjaar

Vorig boekjaar

34.871.625,16

32.073.848,66

28.838.420,70

27.133.096,00

29
290

Overige vorderingen ......................................................

291

Voorraden en bestellingen in uitvoering .........................
.........................
Voorraden .....................................................................
.................
Grond- en hulpstoffen .............................................

3
30/36

28.782.973,70

27.067.518,55

30/31

8.530,43

11.842,97

28.774.443,27

27.055.675,58

Goederen in bewerking ...........................................

32

Gereed product .......................................................

33

Handelsgoederen ....................................................

34

Onroerende goederen bestemd voor verkoop .........

35

Vooruitbetalingen ...................................................

36

Bestellingen in uitvoering ..............................................

37

55.447,00

65.577,45

40/41

3.857.355,80

3.074.197,80

Vorderingen op ten hoogste één jaar ...............................
...............................
Handelsvorderingen ......................................................
.....
Overige vorderingen ......................................................
Geldbeleggingen ...............................................................
....
Eigen aandelen .............................................................

6.5.1 /
6.6

40

2.449.996,89

2.273.128,37

41

1.407.358,91

801.069,43

50/53

489,76

489,76

50

Overige beleggingen .....................................................

51/53

489,76

489,76

Liquide middelen ...............................................................
....
Overlopende rekeningen ...................................................
................

54/58

2.170.915,70

1.840.761,45

490/1

4.443,20

25.303,65

20/58

83.233.900,04

81.693.004,16

TOTAAL DER ACTIVA ..................................................

6.6

.................

9/53

Nr.

VOL 3.2

0205.774.810

Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

........................................................
..............
Kapitaal ............................................................................
..................
Geplaatst kapitaal .......................................................
Niet-opgevraagd kapitaal 4.........................................
Uitgiftepremies ..................................................................
....
Herwaarderingsmeerwaarden .........................................
.............................
Reserves ..........................................................................
...................
Wettelijke reserve........................................................
Onbeschikbare reserves .............................................

10/15
6.7.1

10
100

14.467.790,74

14.436.109,78

2.661.946,36

2.661.946,36

2.661.946,36

2.661.946,36

101
11
12

973.295,87

973.295,87

13

9.422.345,98

9.286.213,68

130

266.194,65

266.194,65

131

8.652.067,37

8.475.855,93

Voor eigen aandelen ............................................

1310

Andere ..................................................................

1311

Belastingvrije reserves .................................................

132

Beschikbare reserves
...................................................
Overgedragen winst (verlies) ................................(+)/(-)

133

8.652.067,37
504.083,96

8.475.855,93
544.163,10

14

Kapitaalsubsidies ............................................................
15
..........
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
19
netto-actief 5 ......................................................................
................
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ..
16
..
Voorzieningen voor risico's en kosten .............................
160/5
.............................
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
160
.............................
....................
..
.............
Fiscale lasten .................................................................
161
..
Grote herstellings- en onderhoudswerken ....................
162
..
..
Milieuverplichtingen
163
..
.......................................................
6.8
Overige risico's en kosten ..............................................
164/5
..
Uitgestelde belastingen .....................................................
168
..
................
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
4 Bedrag in mindering te brengen van het geplaatst kapitaal.
..
5 Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen
..
van het eigen vermogen.
..
..
..

1.410.202,53

1.514.653,87

3.420.822,44

3.441.819,05

3.161.258,52

3.161.617,51

133.534,57

120.677,44

1.852.473,61

1.852.473,61

446.578,73
728.671,61
259.563,92

1.188.466,46
280.201,54
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Toel.
SCHULDEN

...................................................................
.................
Schulden op meer dan één jaar ....................................
...............................
Financiële schulden ....................................................

6.9

Codes

65.345.286,86

63.815.075,33

17

39.214.638,09

42.654.276,49

170/4
170

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...................

171

Leasingschulden en soortgelijke schulden ............

172

Kredietinstellingen ................................................

173

Overige leningen ..................................................

174

Handelsschulden ........................................................

175

Leveranciers .........................................................

1750

Te betalen wissels ................................................

1751

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ...............

176

Overige schulden .........................................................

178/9
6.9

42/48
42

Financiële schulden .....................................................

43

Kredietinstellingen ..................................................

430/8

Overige leningen ....................................................

439

Handelsschulden ..........................................................

44

Leveranciers ..........................................................

440/4

Te betalen wissels ................................................

441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..............
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten ..........................................................

46
6.9

Vorig boekjaar

17/49

Achtergestelde leningen ........................................

Schulden op ten hoogste één jaar ..................................
.................................
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen ......................................................................

Boekjaar

45

38.140.275,35

38.140.275,35

1.074.362,74
25.880.954,17
3.396.507,59
16.722.615,00
16.722.615,00

1.409.013,26
1.409.013,26

340.445,62
2.082.750,82

41.536.782,44

41.536.782,44

1.117.494,05
20.804.329,47
2.393.951,85
14.122.615,00
14.122.615,00

848.200,60
848.200,60

134.220,30
1.372.589,97

Belastingen ............................................................

450/3

1.304.172,44

687.387,45

Bezoldigingen en sociale lasten .............................

454/9

778.578,38

685.202,52

Overige schulden .........................................................

47/48

Overlopende rekeningen .................................................
..................
TOTAAL VAN DE PASSIVA ..............................................
.....................

6.9

1.929.621,88

1.932.751,75

492/3

249.694,60

356.469,37

10/49

83.233.900,04

81.693.004,16
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RESULTATENREKENING
Toel.
Bedrijfsopbrengsten ...........................................................
................
Omzet ..............................................................................

Codes
70/76A

6.10

Boekjaar
19.932.982,54

Vorig boekjaar
16.501.651,55

70

12.492.570,70

10.167.247,58

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..........(+)/(-)

71

1.708.637,24

84.444,68

Geproduceerde vaste activa ............................................

72

77.781,32
5.646.101,96

Andere bedrijfsopbrengsten .............................................

6.10

74

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten .................................

6.12

76A

Bedrijfskosten .....................................................................
...... grond- en hulpstoffen .........................
Handelsgoederen,

60/66A
60

Aankopen ..................................................................

600/8

Voorraad: afname (toename) ...........................(+)/(-)

609

Diensten en diverse goederen .........................................
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..........(+)/(-)

6.10

6.249.959,29

7.891,32
18.259.607,13
8.088.786,10

13.749.037,25
3.750.092,57

8.085.473,56

3.747.002,10

3.312,54

3.090,47

61

3.092.951,97

3.018.543,59

62

4.612.729,73

4.320.918,89

Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa ..............................................................................

630

1.957.750,78

1.981.188,17

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in
uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) .....................................................(+)/(-)

631/4

443.808,13

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) ............................(+)/(-)

6.10

635/8

-358,99

-360.748,47

Andere bedrijfskosten ......................................................

6.10

640/8

507.747,54

595.162,28

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ......................................................................... (-)
Niet-recurrente bedrijfskosten ..........................................
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) ....................................(+)/(-)

649
6.12

66A
9901

72,09
1.673.375,41

2.752.614,30
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Toel.
Financiële opbrengsten .......................................................
...................
Recurrente financiële opbrengsten .................................

Codes
75/76B
75

Opbrengsten uit financiële vaste activa ......................

750

Opbrengsten uit vlottende activa .................................

751

Andere financiële opbrengsten ...................................

6.11

752/9

Niet-recurrente financiële opbrengsten ............................

6.12

76B

Financiële kosten .................................................................
..
Recurrente financiële kosten ...........................................

6.11

65/66B
65

Kosten van schulden ..................................................

650

Waardeverminderingen op vlottende activa andere
dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugneming) ..........(+)/(-)

651

Andere financiële kosten ............................................

652/9

Niet-recurrente financiële kosten ......................................
Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting .........(+)/()
Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen ...................
...................
Overboeking naar de uitgestelde belastingen ....................
...................
....................
............
Belastingen op het resultaat ......................................(+)/(-)
....................
..........
Belastingen ......................................................................
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen .......................................

6.12

66B

Boekjaar
104.708,63
104.508,61

104.508,61
200,02
1.589.109,92
1.584.767,94

119.679,55
16.931,79
1.803.686,64
1.712.949,32

9.151,43

8.538,78

4.341,98
188.974,12

780

20.637,62

670/3

119.679,55

1.704.410,54

9903

67/77

136.611,34

1.575.616,51

680
6.13

Vorig boekjaar

90.737,32
1.085.539,00

280.201,54
73.479,44
73.479,44

1.471,21
1.471,21

77

Winst (Verlies) van het boekjaar ................................(+)/(-)

9904

136.132,30

Onttrekking aan de belastingvrije reserves ........................
........................
Overboeking naar de belastingvrije reserves
.....................
......................
.....................
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
.......(+)/(-)
.....................
.......

789

40.079,14

689
9905

803.866,25

544.163,10
176.211,44

259.703,15
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RESULTAATVERWERKING
Codes
Te bestemmen winst (verlies) .......................................................(+)/(-)

9906

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...........................(+)/(-)

(9905)

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar ..................(+)/(-)

14P

Onttrekking aan het eigen vermogen .....................................................
................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ............................................
aan de reserves ....................................................................................

Boekjaar
176.211,44
176.211,44

Vorig boekjaar
259.703,15
259.703,15

791/2
791
792

Toevoeging aan het eigen vermogen ......................................................
...............
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ............................................

691/2

aan de wettelijke reserve ......................................................................

6920

aan de overige reserves ........................................................................

6921

176.211,44

259.703,15

691

Over te dragen winst (verlies) ........................................................(+)/(-)

(14)

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

......................................
...............................
Uit te keren winst ......................................................................................
...............
Vergoeding van het kapitaal ...................................................................

794

Bestuurders of zaakvoerders ..................................................................

695

Werknemers ...........................................................................................

696

Andere rechthebbenden .........................................................................

697

1,42
176.211,44

259.701,73

694/7
694

14/53
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VOL 6.3.1

0205.774.810

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .......................................
...............................
Mutaties tijdens het boekjaar

8191P

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8161

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8171

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8181

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .......................................
...............................
Meerwaarde per einde van het boekjaar ......................................................
................
Mutaties tijdens het boekjaar

8191
8251P

Geboekt .....................................................................................................

8211

Verworven van derden ..............................................................................

8221

Afgeboekt .................................................................................................

8231

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8241

Meerwaarde per einde van het boekjaar .....................................................
.................

8251

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt .....................................................................................................
......
......
Teruggenomen ..........................................................................................
......
Verworven van derden ..............................................................................
......
......
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
......
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
......
..........................
......
.................. .......

8321P

8271

xxxxxxxxxxxxxxx

2.932.247,14

2.932.247,14
xxxxxxxxxxxxxxx

295.999,20

295.999,20
xxxxxxxxxxxxxxx

2.805.781,30

101.959,87

8281
8291
8301
8311
8321
(22)

2.907.741,17
320.505,17

......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.
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VOL 6.3.2

0205.774.810

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .....................................
.................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8192P

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8162

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8172

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8182

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .......................................
...............................
Meerwaarde per einde van het boekjaar ......................................................
................
Mutaties tijdens het boekjaar

8192
8252P

Geboekt .....................................................................................................

8212

Verworven van derden ..............................................................................

8222

Afgeboekt .................................................................................................

8232

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8242

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

8252

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
Geboekt .....................................................................................................
......
......
Teruggenomen ..........................................................................................
......
Verworven van derden ..............................................................................
......
......
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
......
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
......
..........................
......
.................. .......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

8322P

8272

xxxxxxxxxxxxxxx

1.221.938,32

9.615,65

1.231.553,97
xxxxxxxxxxxxxxx

9.399,10

9.399,10

xxxxxxxxxxxxxxx

1.128.855,30

46.934,17

8282
8292
8302
8312
8322
(23)

1.175.789,47
65.163,60

16/53

Nr.

VOL 6.3.3

0205.774.810

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .....................................
.................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8193P

xxxxxxxxxxxxxxx

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8163

207.806,18

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8173

35.643,72

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8183

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Meerwaarde per einde van het boekjaar ......................................................
................
Mutaties tijdens het boekjaar

8193
8253P

Geboekt .....................................................................................................

8213

Verworven van derden ..............................................................................

8223

Afgeboekt .................................................................................................

8233

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8243

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

8253

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt .....................................................................................................
......
......
Teruggenomen ..........................................................................................
......
Verworven van derden ..............................................................................
......
......
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
......
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
......
..........................
......
.................. .......

8323P

8273

3.103.724,75

3.275.887,21
xxxxxxxxxxxxxxx

67.782,61

67.782,61

xxxxxxxxxxxxxxx

3.025.668,62

81.447,16

8283
8293
8303

35.643,72

8313
8323
(24)

3.071.472,06
272.197,76

......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

17/53

Nr.

VOL 6.3.4

0205.774.810

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8194P

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8164

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8174

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8184

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Meerwaarde per einde van het boekjaar ......................................................
................
Mutaties tijdens het boekjaar

8194
8254P

Geboekt .....................................................................................................

8214

Verworven van derden ..............................................................................

8224

Afgeboekt .................................................................................................

8234

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8244

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

8254

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt .....................................................................................................
......
......
Teruggenomen ..........................................................................................
......
Verworven van derden ..............................................................................
......
......
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
......
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
......
..........................
......
WAARVAN
.................. .......

8324P

......
Terreinen en gebouwen ..................................................................................
......
..........
......
Installaties, machines en uitrusting ..............................................................
......
........
Meubilair en rollend materieel ......................................................................
......
......
......
......
......
......
.

8274

xxxxxxxxxxxxxxx

38.641.424,57

38.641.424,57
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

7.508.864,15

813.144,92

8284
8294
8304
8314
8324

8.322.009,07

(25)

30.319.415,50

250

30.319.415,50

251
252

18/53

Nr.

VOL 6.3.5

0205.774.810

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8195P

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8165

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8175

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8185

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Meerwaarde per einde van het boekjaar ......................................................
................
Mutaties tijdens het boekjaar

8195
8255P

Geboekt .....................................................................................................

8215

Verworven van derden ..............................................................................

8225

Afgeboekt .................................................................................................

8235

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8245

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

8255

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt .....................................................................................................
......
......
Teruggenomen ..........................................................................................
......
Verworven van derden ..............................................................................
......
......
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
......
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
......
..........................
......
.................. .......

8325P

8275

xxxxxxxxxxxxxxx

30.679.725,57

405.667,01

31.085.392,58
xxxxxxxxxxxxxxx

619.583,45

619.583,45

xxxxxxxxxxxxxxx

13.811.542,19

914.264,66

8285
8295
8305
8315
8325

14.725.806,85

(26)

16.979.169,18

......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

19/53

Nr.

VOL 6.3.6

0205.774.810

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8196P

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8166

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8176

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8186

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Meerwaarde per einde van het boekjaar ......................................................
................
Mutaties tijdens het boekjaar

8196
8256P

Geboekt .....................................................................................................

8216

Verworven van derden ..............................................................................

8226

Afgeboekt .................................................................................................

8236

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8246

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

8256

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt .....................................................................................................
......
......
Teruggenomen ..........................................................................................
......
Verworven van derden ..............................................................................
......
......
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
......
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
......
..........................
......
.................. .......

8326P

xxxxxxxxxxxxxxx

77.781,32

77.781,32
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

8276
8286
8296
8306
8316
8326
(27)

77.781,32

......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

20/53

Nr.

VOL 6.4.3

0205.774.810

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .......................................
...............................
Mutaties tijdens het boekjaar

8393P

Aanschaffingen...........................................................................................
.
Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8363

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8383

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .......................................
...............................
Meerwaarde per einde van het boekjaar ......................................................
................
Mutaties tijdens het boekjaar

8393

328.042,35

8373

8453P

Geboekt .....................................................................................................

8413

Verworven van derden ..............................................................................

8423

Afgeboekt .................................................................................................

8433

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8443

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

8453

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar .....................................
.....................................
Mutaties tijdens het boekjaar
.................

8523P

Geboekt .....................................................................................................

8473

Teruggenomen ..........................................................................................

8483

Verworven van derden ..............................................................................

8493

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

8503

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8513

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar .....................................
.....................................
.................
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar
..............................

xxxxxxxxxxxxxxx

328.042,35
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

8523

8553P
..............................
Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-)
.............................. 8543
.
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar .............................. 8553
..............................
..............................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
........................... (284)
. ...........................
...........................
..........
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ........................... 285/8P
...........................
Mutaties tijdens het boekjaar
...........................
..........
Toevoegingen ............................................................................................
8583

xxxxxxxxxxxxxxx

328.042,35

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

Terugbetalingen..........................................................................................

8593

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

8603

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

8613

Wisselkoersverschillen .....................................................................(+)/(-)

8623

Overige mutaties ..............................................................................(+)/(-)

8633

xxxxxxxxxxxxxxx

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ........................... (285/8)
...........................
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
........................... 8653
EINDE BOEKJAAR .........................................................................................
..........
..

21/53

Nr.

VOL 6.6

0205.774.810

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN
Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen ...
51
...
Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag ......
8681
...
Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag .........................................................
8682
...
...
Edele metalen en kunstwerken ................................................................
8683
...
...
Vastrentende effecten .................................................................................
52
...
...................................
...
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen ......................
8684
...
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen .................................................
53
489,76
...
.................................................
...
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
..................
...
hoogstens één maand ..........................................................................
8686
489,76
...
meer dan één maand en hoogstens één jaar .....................................
8687
...
meer dan één jaar ..............................................................................
8688
...
...
Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen ..............................
8689
...
..............................
...
..............................
...
..........................
...
...
OVERLOPENDE REKENINGEN
...
...
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

489,76

489,76

Boekjaar

22/53

Nr.

0205.774.810

VOL 6.7.1

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

STAAT VAN HET KAPITAAL

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar.........................................

100P

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar.........................................

(100)

Codes

XXXXXXXXXXXXXX

2.661.946,36

2.661.946,36

Bedragen

Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen
Reeks A - Gemeenten

2.128.583,77

150.336

532.229,89

37.593

Reeks C - O.C.M.W.'s

424,76

30

Reeks D - Opdrachthoudende verenigingen

707,94

50
188.009

Reeks B - Provincie Vlaams-Brabant

Aandelen op naam..................................................................................

8702

XXXXXXXXXXXXXX

Gedematerialiseerde aandelen................................................................

8703

XXXXXXXXXXXXXX

Codes

Niet-opgevraagd bedrag

Opgevraagd, niet-gestort
bedrag

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal
......................................................................................
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
.........................................................................
Aandeelhouders die nog moeten volstorten

(101)
8712

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

Codes

Boekjaar

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf
Kapitaalbedrag ...........................................................................................................................
.......................... ............
Aantal aandelen ...........................................................................................................................
..........................
............
Gehouden
door haar dochters
..........................
..................
Kapitaalbedrag ............................................................................................................................
...........
Aantal aandelen ...........................................................................................................................
............

8721
8722

8731
8732

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van conversierechten
Bedrag van de lopende converteerbare leningen .........................................................................
..............................................................
Bedrag van het te plaatsen kapitaal ............................................................................................
...........................................
Maximum aantal uit te geven aandelen .......................................................................................
................................................
Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten

8740

Aantal inschrijvingsrechten in omloop .........................................................................................
..............................................
Bedrag van het te plaatsen kapitaal ............................................................................................
...........................................
Maximum aantal uit te geven aandelen ........................................................................................
...............................................

8745

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal ......................................................................................................
.................................

8751

8741
8742

8746
8747

23/53

Nr.

0205.774.810

VOL 6.7.1
Codes

Boekjaar

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling
Aantal aandelen ..........................................................................................................................
.............
Daaraan verbonden stemrecht ...................................................................................................
....................................
Uitsplitsing van de aandeelhouders
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf ...............................................................
...............................................................
Aantal aandelen gehouden door haar dochters ............................................................................
.........
...........................................................

8761
8762

8771
8781

24/53

Nr.

0205.774.810

VOL 6.8

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN
Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE POST 164/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK
BEDRAG VOORKOMT.
Voorziening voor milieuproblematiek (de voorziening voor toekomstige verkavelingen en industrieterreinen ten
bedrage van 446 578,73 euro is opgenomen onder de rubriek 163 in tegenstelling tot vorig jaar waar deze
werd opgenomen onder de rubriek 164/5)
Voorziening voor hangende geschillen

443.959,70

284.711,90

25/53

Nr.

VOL 6.9

0205.774.810

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)
Codes

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN
MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden .............................................................................................................................

8801

Achtergestelde leningen ...............................................................................................................

8811

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...........................................................................................

8821

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................................................

8831

Kredietinstellingen .........................................................................................................................

8841

Overige leningen ...........................................................................................................................

8851

Handelsschulden .................................................................................................................................
.
Leveranciers ..................................................................................................................................

8861

Te betalen wissels ........................................................................................................................

8881

3.396.507,59

8871

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................................

8891

Overige schulden .................................................................................................................................

8901

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen .............................................
........................

3.396.507,59

(42)

3.396.507,59

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden .............................................................................................................................

8802

Achtergestelde leningen ................................................................................................................

8812

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................

8822

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................................................

8832

Kredietinstellingen .........................................................................................................................

8842

Overige leningen ...........................................................................................................................

8852

Handelsschulden .................................................................................................................................
.
Leveranciers ..................................................................................................................................

8862

Te betalen wissels ........................................................................................................................

8882

18.155.720,93

18.155.720,93

8872

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................................

8892

Overige schulden .................................................................................................................................

8902

98.051,00

8912

18.253.771,93

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens
5 jaar ..........................................................................................................................................................
........
Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden ..................................................................................................................................

8803

Achtergestelde leningen ................................................................................................................

8813

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................

8823

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................................................

8833

Kredietinstellingen .........................................................................................................................

8843

Overige leningen ...........................................................................................................................

8853

Handelsschulden .................................................................................................................................
.
Leveranciers ..................................................................................................................................

8863

Te betalen wissels ........................................................................................................................

8883

19.984.554,42

8873

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................................

8893

Overige schulden .................................................................................................................................

8903

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ..................................................
..................................................
..................................................

19.984.554,42

8913

976.311,74
20.960.866,16

26/53

Nr.

VOL 6.9

0205.774.810

Codes

Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden
............................................................................................................................
Achtergestelde leningen ...............................................................................................................

8921

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...........................................................................................

8941

Leasingschulden en soortgelijke schulden ...................................................................................

8951

Kredietinstellingen ........................................................................................................................

8961

8931

Overige leningen ..........................................................................................................................

8971

Handelsschulden ................................................................................................................................
.
Leveranciers .................................................................................................................................

8981

Te betalen wissels ........................................................................................................................

9001

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
......................................................................................
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten .............................................................

9011

Overige schulden
................................................................................................................................
Totaal door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden ..............................................
.......................

34.788.140,36

34.788.140,36

8991

9021
9051
9061

34.788.140,36

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa
van de onderneming
Financiële schulden .............................................................................................................................

8922

Achtergestelde leningen ...............................................................................................................

8932

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...........................................................................................

8942

Leasingschulden en soortgelijke schulden ...................................................................................

8952

Kredietinstellingen ........................................................................................................................

8962

Overige leningen ..........................................................................................................................

8972

Handelsschulden ................................................................................................................................
.
Leveranciers .................................................................................................................................

8982

Te betalen wissels .......................................................................................................................

9002

6.748.642,57

8992

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
......................................................................................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten .........................................

9012

Belastingen....................................................................................................................................
......
Bezoldigingen en sociale lasten....................................................................................................

9032

Overige schulden
................................................................................................................................
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de onderneming ....................................................................................................................
.........

6.748.642,57

9022

9042
9052
9062

Codes

6.748.642,57

Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN
Belastingen (post 450/3 en 178/9 van de passiva)
Vervallen belastingschulden ...............................................................................................................

9072

Niet-vervallen belastingschulden ........................................................................................................

9073

Geraamde belastingschulden .............................................................................................................

450

1.231.568,87
72.602,57

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 en 178/9 van de passiva)
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid .......................................

9076

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten
..................................................

9077

778.578,38

27/53

Nr.

0205.774.810

VOL 6.9
Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.
Toe te rekenen kosten
Over te dragen opbrengsten

15.221,34
234.473,26

28/53

Nr.

VOL 6.10

0205.774.810

BEDRIJFSRESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie
Grondbeleid/Vastgoedbeheer

8.467.227,74

6.704.699,97

Werken voor gemeenten

2.011.548,94

1.532.492,32

Milieudienst

1.009.144,94

910.745,62

Schietstand

209.288,18

214.864,84

Veiligheid

795.360,90

804.444,83

Uitsplitsing per geografische markt
Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende
bedragen ...................................................................................................

740

254.407,26

164.154,35

BEDRIJFSKOSTEN
Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft
ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister
Totaal aantal op de afsluitingsdatum ........................................................

9086

77

74

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ...........

9087

70,7

66,7

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ....................................................

9088

126.051

118.930

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ....................................

620

3.205.007,87

3.020.838,34

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ......................................

621

1.036.624,93

970.718,82

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ..........................

622

195.272,75

136.287,14

Andere personeelskosten ..........................................................................

623

175.824,18

193.074,59

Ouderdoms- en overlevingspensioenen ....................................................

624
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Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) .............................. (+)/(-)

635

12.857,13

19.076,19

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering
Geboekt ..............................................................................................

9110

583.940,81

Teruggenomen ....................................................................................

9111

140.132,68

Op handelsvorderingen
Geboekt ..............................................................................................

9112

Teruggenomen ....................................................................................

9113

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen ...........................................................................................

9115

133.534,57

120.677,44

Bestedingen en terugnemingen ................................................................

9116

133.893,56

481.425,91

Bedrijfsbelastingen en -taksen ..................................................................

640

496.300,75

580.009,99

Andere ......................................................................................................

641/8

11.446,79

15.152,29

Andere bedrijfskosten

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen
Totaal aantal op de afsluitingsdatum ........................................................

9096

1

2

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten ...............................

9097

0,8

0,6

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ....................................................

9098

Kosten voor de onderneming ....................................................................

617

1.625

1.272

86.404,86

65.507,18
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FINANCIËLE RESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN
Andere financiële opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening
Kapitaalsubsidies
..............................................................................
Interestsubsidies
...............................................................................

9125

104.451,34

104.451,34

57,27

1.836,17

239.581,50

243.487,59

9.151,43

8.538,78

9126

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
Diverse financiele opbrengsten

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN
Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen ..................................
..................................
Geactiveerde interesten .............................................................................
.....................
.............
Waardeverminderingen op vlottende activa

6501
6503

Geboekt ...................................................................................................

6510

Teruggenomen ........................................................................................

6511

Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de
verhandeling van vorderingen ..................................................................

653

Voorzieningen met financieel karakter
Toevoegingen ..........................................................................................

6560

Bestedingen en terugnemingen ...............................................................

6561

Uitsplitsing van de overige financiële kosten
Diverse financiele kosten
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OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN
VOORKOMEN

Codes
NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN ........................................................
........................................................
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ...........................................................
.......
Terugneming van afschrijvingen en...........................................................
van waardeverminderingen op
. ......................................................
immateriële en materiële vaste activa

8.091,34

(76A)

7.891,32

16.931,79

760
7620

Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa.

7630

Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten .............................................

764/8

Niet-recurrente financiële opbrensten ........................................................
........................................................
Terugneming van waardeverminderingen
op financiële vaste activa ........
.......
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en
kosten ......................................................................................................

(76B)

Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa ........................

7631

Andere niet-recurrente financiële opbrengsten ........................................

769

7.891,32

200,02

16.931,79

761
7621

66

200,02

4.341,98

(66A)

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa ....................

660

Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten:
toevoegingen (bestedingen) ........................................................... (+)/(-)

6620

Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa

6630

Andere niet-recurrente bedrijfskosten .....................................................

664/7

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-)

6690

Niet-recurrente financiële kosten ...............................................................
........................................................
Waardeverminderingen op financiële
vaste activa ...................................

Vorig boekjaar

76

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en
-kosten .....................................................................................................

NIET-RECURRENTE KOSTEN ......................................................................
.................................................
Niet-recurrente bedrijfskosten ...................................................................
....................................................
Niet-recurrente afschrijvingen en
waardeverminderingen op

Boekjaar

(66B)

16.931,79

90.809,41
72,09

72,09

4.341,98

90.737,32

661

Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) ........................................................... (+)/(-)

6621

Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa .....................

6631

Andere niet-recurrente financiële kosten .................................................

668

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële
kosten ................................................................................................. (-)

6691

4.341,98

90.737,32
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BELASTINGEN EN TAKSEN
Codes

Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Belastingen op het resultaat van het boekjaar ....................................................................................
...................................................
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen ....................................................................

9134

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen .............................................

9136

Geraamde belastingsupplementen ....................................................................................................

9137

72.602,57

9135

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren ............................................................................
...........................................................
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ............................................................................

9138

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd .............

9140

9139

72.602,57
876,87
876,87

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt
uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst
Verworpen uitgaven

139.784,84

Notionele interestaftrek

33.436,12

Vorige verliezen

109.958,99

Boekjaar
Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Codes

Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties .................................................................................................................................
Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ........................
Passieve latenties ..............................................................................................................................

9141
9142
9144

Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Aan de onderneming (aftrekbaar) ..............................................................

9145

1.766.920,19

347.979,91

Door de onderneming ................................................................................

9146

902.167,46

849.454,77

Bedrijfsvoorheffing .....................................................................................

9147

869.131,81

818.974,66

Roerende voorheffing ................................................................................

9148

BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN
TEN LASTE VAN DERDEN
In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Codes
DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE
ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN ..............
..............
Waarvan
..............
..............
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop ........................................................
..............
Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten ............................................
..............
..............
Maximumbedrag ten belopen waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn
..............
gewaarborgd ........................................................................................................................................
..............
..............
..............
.........
ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Boekjaar

9149

9150
9151
9153

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ...........................................................................................

9161

12.803.421,61

Bedrag van de inschrijving .............................................................................................................

9171

19.172.227,27

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving .......................................................................

9181

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa ..................................................

9191

Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken
activa ...................................................................................................................................................

9201

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ...........................................................................................

9162

Bedrag van de inschrijving .............................................................................................................

9172

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving .......................................................................

9182

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa ..................................................

9192

Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken
activa ....................................................................................................................................................

9202

Codes

Boekjaar

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP
RISICO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE
BALANS ZIJN OPGENOMEN

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

TERMIJNVERRICHTINGEN
Gekochte (te ontvangen) goederen ......................................................................................................
.............................................................
Verkochte (te leveren) goederen
......................................................................................................
.............................................................
Gekochte (te ontvangen) deviezen ......................................................................................................
.............................................................
Verkochte (te leveren) deviezen
......................................................................................................
.............................................................

9213
9214
9215
9216
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Boekjaar
VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS
GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

Boekjaar
BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE
VERPLICHTINGEN
Hangende geschillen met betrekking tot gewijzigde regels en recent opgelegde belastingen aan
intergemeentelijke verenigingen.

1.043.675,86

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF
DIRECTIELEDEN
Beknopte beschrijving
Een groepsverzekering garandeert aan de contractuele personeelsleden
een bijkomend pensioen.
Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Code

Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN
Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk ........................

9220

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

Boekjaar
AARD EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA BALANSDATUM
HEBBEN VOORGEDAAN en die niet in de resultatenrekening of balans worden weergegeven

Boekjaar
AAN- OF VERKOOPVERBINTENISSEN DIE DE VENNOOTSCHAP ALS OPTIESCHRIJVER VAN CALL- EN
PUTOPTIES HEEFT

Boekjaar
AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN
Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en
voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de
beoordeling van de financiële positie van de vennootschap
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Boekjaar
ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (met inbegrip van deze die
niet kunnen worden becijferd)
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET
Codes

Boekjaar

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE
ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER
VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR
DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD
WORDEN
Uitstaande vorderingen op deze personen ..........................................................................................
......................................
Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel
afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

9500

5.000,00

Openstaande factuur verkoop materieel vast actief.
Waarborgen toegestaan in hun voordeel .............................................................................................
...................................
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ....................................................
....................................................
Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de
resultatenrekening
........................
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificieerbaar persoon

9501
9502

Aan bestuurders en zaakvoerders ......................................................................................................

9503

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ........................................................................................

9504

Codes

64.347,87

Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Bezoldiging van de commissaris(sen) ..................................................................................................
...............

9505

14.116,80

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door de commissaris(sen)
Andere controleopdrachten ...............................................................................................................
.......................................................
Belastingadviesopdrachten ...............................................................................................................
.......................................................
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ...........................................................................
...........................................................................
................
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

95061

Andere controleopdrachten ...............................................................................................................
.......................................................
Belastingadviesopdrachten ...............................................................................................................
.......................................................
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ...........................................................................
...........................................................................
................

95081

95062
95063

95082
95083

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
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VOL 6.19

WAARDERINGSREGELS
INTERLEUVEN

VASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN DE WAARDERINGSREGELS EN DE RESULTAATSVERWERKING DOOR DE RAAD
VAN BESTUUR VAN 21 MAART 2018.

ACTIEF
2. Immateriële vaste activa

3. Materiële vaste activa
Ingevolge de omzendbrief van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap dd. 25/04/2003, worden de nieuwe materiële vaste activa
vanaf het boekjaar 2003 uitsluitend tegen aanschaffingswaarde in de balans opgenomen.
De tot en met het boekjaar 2002 geboekte herwaarderingsmeerwaarde wordt niet teruggenomen. De activa en hun meerwaarde worden
bijgevolg verder over de resterende afschrijvingsduur van de betrokken activa afgeschreven.
De afschrijvingstermijnen zijn vastgesteld als volgt :
-Gebouwen
33 jaar
-Meubilair
10 jaar
-Grote uitrusting schietstand
15 jaar
-Uitrusting schietstand
3 jaar
-Kleinere uitrusting schietstand 2 jaar
-Kantoorinstallaties, uitrusting en bepaalde uitrusting schietstand,
informaticauitrusting en rollend materieel
5 jaar
- Grote aanpassingswerken materiële vaste activa
3 jaar
Aanpassingen aan de afschrijvingstermijn voor investeringen vanaf het jaar 2015:
-Uitrusting schietstand (kogelvang)
4 jaar
-Grote aanpassingswerken materiële vaste activa
10 jaar
Vanaf 2015 worden de afschrijvingen per investering op dagbasis berekend in tegenstelling tot de voorheen gebruikte methode waarbij
investeringen in het eerste jaar reeds voor een volledig jaar werden afgeschreven en niet geprorateerd vanaf hun werkelijke
aanschaffingsdatum.
Erfpacht : de afschrijvingsduur zal gelijk zijn aan de duur van het recht of van de economische gebruiksduur van het onroerend goed,
indien deze economische gebruiksduur korter is.
4. Financiële vaste activa
De aandelen worden geboekt tegen hun aanschaffingswaarde.
De vorderingen en borgtochten in contanten worden geboekt tegen de nominale waarde.

5. Vorderingen op meer dan één jaar
Alle vorderingen worden geboekt tegen nominale waarde.
6. Voorraden en bestellingen in uitvoering
De grondstoffen, de verbruiksgoederen en hulpstoffen worden geboekt tegen aanschaffingsprijs.
De bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd tegen kostprijs.
In afwachting van de volledige voltooiing van het project wordt de kostprijs van de verkopen berekend op basis van de reeds geboekte
uitgaven, vermeerderd met de geraamde nog te investeren bedragen.

7. Vorderingen op ten hoogste één jaar
Alle vorderingen worden geboekt tegen nominale waarde.
Daar waar nodig, werden de passende waardeverminderingen geboekt.

9. Liquide middelen
De liquide middelen worden geboekt tegen nominale waarde.

10.Overlopende rekeningen
De uitgaven gedaan tijdens het boekjaar, maar geheel of gedeeltelijk ten laste vallend van een later boekjaar, worden geboekt volgens
een proportionele regel. De opbrengsten of gedeelten van opbrengsten, waarvan de inning slechts zal plaatshebben tijdens één of
meerdere volgende boekjaren maar die op het betrokken boekjaar moeten aangerekend worden, worden geboekt ten belope van het
gedeelte dat betrekking heeft op het betrokken boekjaar.
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WAARDERINGSREGELS

PASSIEF

7. Voorzieningen voor risico's en kosten
Bij het afsluiten van ieder boekjaar onderzoekt de Raad van Bestuur, die zich laat leiden door voorzichtigheid, oprechtheid en goede
trouw, welke voorzieningen moeten aangelegd worden om alle voorzienbare risico's of eventuele verliezen te dekken. De voorzieningen
in verband met de vorige boekjaren worden regelmatig herzien en in de resultaten teruggenomen indien zij zonder voorwerp geworden
zijn. Voorzieningen worden gevormd voor de grote onderhouds- en herstellingswerken van de materiële vaste activa.
Anderzijds worden voorzieningen gevormd voor de geraamde kosten der nog uit te voeren werken op verkavelingen en industrieterreinen.
Onder deze rubriek is eveneens een voorziening voor hangende geschillen en een voor-ziening voor milieuproblematiek aangelegd. Elk
lokaal bestuur is vanaf 2012 een pensioenbijdrage verschuldigd in het kader van het nieuwe financieringssysteem van de pensioenen van
de vastbenoemde personeelsleden van de lokale besturen. In 2011 werd een voorziening voor deze responsabiliseringsbijdrage
aangelegd en deze wordt jaarlijks besteed en terug aangelegd.

8. Schulden op meer dan één jaar
Alle schulden worden geboekt tegen hun nominale waarde.
9. Schulden op ten hoogste één jaar
Alle schulden worden geboekt tegen hun nominale waarde.

10.Overlopende rekeningen
De kosten die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het boekjaar, doch die slechts in de loop van een later boekjaar
aangerekend moeten worden, worden geraamd ten belope van het bedrag dat betrekking heeft op het boekjaar. De opbrengsten die in de
loop van het boekjaar geïnd werden doch die geheel of gedeeltelijk op een later boekjaar aangerekend moeten worden, worden
proportioneel geboekt ten belope van het bedrag dat dient aanzien te worden als een opbrengst voor het lopende boekjaar.

RESULTAATSVERWERKING

Winst van het boekjaar
Te bestemmen winstsaldo

176.211,44
176.211,44

Resultaatsverwerking
Toevoeging aan de wettelijke reserve
Toevoeging aan de onbeschikbare reserves

176.211,44

DIVERSE VERBINTENISSEN , VERHAALRECHTEN EN ORDEREKENINGEN
a) Ontvangen borgstellingen van onderaannemers voor werken
in uitvoering bij Interleuven
893.210,58
b) Ontvangen borgstellingen van huurders901.635,02

c) Schulden waarvan de terugbetaling gewaarborgd is door de
Provincie
34.788.140,36
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
JAARVERSLAG

40/53

Nr.

VOL 7

0205.774.810

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
JAARVERSLAG

41/53

Nr.

VOL 7

0205.774.810

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
JAARVERSLAG

42/53

Nr.

VOL 7

0205.774.810

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
JAARVERSLAG

43/53

Nr.

VOL 7

0205.774.810

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
JAARVERSLAG
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0205.774.810

VOL 8

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
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0205.774.810

VOL 8

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
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VOL 8

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
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VOL 8

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
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VOL 8

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
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SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar

Codes

Totaal

1. Mannen

2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds

..................................................................

1001

54,8

39,6

15,2

Deeltijds

..................................................................

1002

21,5

5,4

16,1

Totaal in voltijds..................................................................
equivalenten (VTE)

1003

70,7

43,5

27,2

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds

..................................................................

1011

95.380

70.893

24.487

Deeltijds

..................................................................

1012

30.671

7.672

22.999

Totaal

.................................................................

1013

126.051

78.565

47.486

Voltijds

.................................................................

1021

3.512.549,86

2.668.816,74

843.733,12

Deeltijds

.................................................................

1022

1.100.179,87

309.353,55

790.826,32

Totaal

.................................................................

1023

4.612.729,73

2.978.170,29

1.634.559,44

Bedrag van de voordelen
..................................................................
bovenop het loon

1033

Personeelskosten

Tijdens het vorige boekjaar

Codes

P. Totaal

1P. Mannen

2P. Vrouwen

..................................................................
Gemiddeld aantal
werknemers in VTE

1003

66,7

41,3

25,4

..................................................................
Aantal daadwerkelijk
gepresteerde uren

1013

118.930

75.312

43.618

..................................................................
Personeelskosten

1023

4.320.918,89

2.777.938,12

1.542.980,77

..................................................................
Bedrag van de voordelen
bovenop het loon

1033
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Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Aantal werknemers ............................................................
..............................
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

105

55

22

67,6

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..........................

110

53

20

65,4

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .............................

111

2

2

2,2

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ........

112

Vervangingsovereenkomst ..............................................

113

38

5

40,9

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen ...........................................................................

120

lager onderwijs ...........................................................

1200

secundair onderwijs ...................................................

1201

5

hoger niet-universitair onderwijs ................................

1202

20

2

20,7

universitair onderwijs .................................................

1203

13

3

15,2

121

17

17

26,7

Vrouwen ...........................................................................

5,0

lager onderwijs ...........................................................

1210

secundair onderwijs ...................................................

1211

2

1

2,8

hoger niet-universitair onderwijs ................................

1212

6

11

13,5

universitair onderwijs .................................................

1213

9

5

10,4

5

1

5,9

50

21

61,7

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ...............................................................................
130
Bedienden ...............................................................................134
Arbeiders ............................................................................... 132
Andere ...............................................................................

133
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UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN
1. Uitzendkrachten
Codes

Tijdens het boekjaar
Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen .........................................................
.................................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..............................................................
............................
Kosten voor de onderneming ...............................................................................
...........

2. Ter beschikking van
de onderneming
gestelde personen

150

0,6

0,2

151

1.165

460

152

63.808,42

22.596,44

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR
INGETREDEN
Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens
het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of
205
7
tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het
algemeen personeelsregister .......................................................................................................

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

2

8,6

2

6,6

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .................................................................................
210
5
Overeenkomst voor een bepaalde tijd .................................................................................
211
2

2,0

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .................................................................................
212
Vervangingsovereenkomst .................................................................................
213

UITGETREDEN
Aantal werknemers met een DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens
het boekjaar een einde nam ................................................

Codes

1. Voltijds

305

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

5

1

5,5

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .............................................................................
310
5

1

5,5

1

1,5

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ........................................................................
311
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .....................................................................
312
Vervangingsovereenkomst ........................................................................
313
Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen .............................................................................

340

1

Werkloosheid met bedrijfstoeslag ........................................................................
341
Afdanking .....................................................................

342

Andere reden ........................................................................ 343
Waarvan:

het aantal werknemers dat als zelfstandige
ten minste op halftijdse basis diensten blijft
verlenen aan de onderneming ....................

4

4,0

350
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDING VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Codes

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

5801

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

5802

Nettokosten voor de onderneming ...............................................................................
5803

Mannen

Codes

Vrouwen

21

5811

311

5812

466

36.269,97

5813

62.864,58

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding ...............................................................................
58031
36.269,97
58131

21

62.864,58

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ...............................................................................
58032
58132
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering).. ...............................................................................
58033
58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers .....................................................................

5821

4

5831

1

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

5822

20

5832

7

15.053,26

5833

8.989,66

Nettokosten voor de onderneming ...............................................................................
5823

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever
Aantal betrokken werknemers .....................................................................

5841

5851

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

5842

5852

Nettokosten voor de onderneming ...............................................................................
5843

5853
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