
Mandaten Groen Leuven 

 

Groen Leuven heeft zeven gemeenteraadsleden: Fatiha Dahmani, Lies Corneillie, Hilde Van 

Wichelen, Eva Platteau (tijdelijke vervangster van Marleen Demuynck), Toon Toelen, David Dessers 

en Thomas Van Oppens. Zij hebben elke maand een gemeenteraadszitting en daarnaast gemiddeld 

een drietal commissies. Daarvoor krijgen zij een presentiegeld, zoals alle andere 

gemeenteraadsleden.  

We hebben twee raadsleden in het OCMW, waar Groen mee in de meerderheid zit. Dat betekent 

voor Louis Debruyne een 10-12 vergaderingen per maand en voor Heidi Vanheusden een 3-4 

vergaderingen per maand. Daarvoor krijgen ze een presentiegeld. De nieuwe structuur van Zorg 

Leuven zal ervoor zorgen dat er globaal minder presentiegelden zullen worden uitgekeerd. 

 

Groen heeft daarnaast een aantal mandaten in diverse organen. Die zijn afgesproken in een akkoord 

met de meerderheidspartijen, na de verkiezingen van 2012, of zijn wettelijk voorzien (zoals in de 

AGB’s of de EVA’s). Bij Groen kiezen we ervoor om waar het kan iemand af te vaardigen die zelf geen 

raadslid is. 

Tie Roefs is afgevaardigd in de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal, en krijgt daarvoor een 

presentiegeld per raad van bestuur of verhuurcomité, en dat voor een maandelijkse vergadering. 

(Tie Roefs is provinciaal gedeputeerde, haar mandatenlijst is publiek beschikbaar.) 

Toon Toelen is afgevaardigd in de intercommunale Helics en krijgt een presentiegeld voor een vijftal 

vergaderingen per jaar. 

Frieda Jans zetelt in de raad van bestuur van M en krijgt een presentiegeld voor een achttal 

vergaderingen per jaar. 

Jan Mertens zetelt in de raad van bestuur van AGSL en krijgt een presentiegeld voor een 

maandelijkse vergadering. 

De presentiegelden zijn de normale wettelijk voorziene (± € 200 bruto). Daarop worden nog 

belastingen betaald. Alle mandatarissen dragen een deel van hun presentiegeld af aan de partij. 

Groen heeft ook officieel mensen afgevaardigd in de bestuursorganen van 30CC (Christy Collett, 

Sabrine Vanslembrouck), Bloesemboompjes (Heidi Vanheusden, Eva Platteau), 

Centrummanagement (Thomas Van Oppens, Marleen Demuynck), Divers Leuven (Sofie Van Pelt, 

Sabrine Vanslembrouck), Kinderopvang (Eva Platteau, Heidi Vanheusden), Leuvenement (Sofie Van 

Pelt, Kris Fierens), Stedelijk Jeugdwerk (Lies Corneillie, Gert-Jan Abrams), Tofsport (Fatiha Dahmani, 

Tie Roefs), Pendule (Louis Debruyne), Brabanthal (Kris Fierens), PWA (Heidi Vanheusden, Marleen 

Demuynck), Watergroep (Rita Gielis), SVK Spit (Louis Debruyne). Zij ontvangen daarvoor geen 

presentiegelden. 

 

Voor de interne bestuursmandaten binnen Groen Leuven krijgt niemand een vergoeding. Enkel 

gemaakte onkosten worden vergoed. 

 

https://www.cumuleo.be/nl/mandataris/15915-kristel-roefs.php


Naast dat alles hebben enkele vertegenwoordigers van Groen Leuven een mandaat of plaats in een 

bestuursorgaan van een organisatie, los van politieke afspraken tussen de Leuvense partijen. Lies 

Corneillie is lid van het nationaal partijbestuur van Groen en krijgt daarvoor een vergoeding 

(wekelijkse vergadering). Zij zit ook in de raad van bestuur van Mooss en de algemene vergadering 

van Vredeseilanden, telkens onbezoldigd. Hilde Van Wichelen zit in de algemene vergadering van ’t 

Lampeke en van het Vluchtelingenhuis, onbezoldigd. David Dessers is bestuurder in de vzw Centrum 

voor Economische Ongehoorzaamheid en lid van de algemene vergadering van Climaxi, onbezoldigd. 

Jan Mertens is lid van de raad van bestuur van Oikos Denktank en Oikos Tijdschrift, onbezoldigd. 


