
Havicrem IGV RAAD VAN BESTUUR 21.03.2018	
 
 
Aanwezig: 
De Paepe Denise, Pletinckx Lode, Vanluchene Luc, Van Coillie Bernadette, Valkeniers Michel 
(raadgevende stem), Deneyer Pierre, Vankersschaever Christine, Olbrechts Trui, Van Godtsenhoven 
Marc, Van Horenbeke Jean-Paul, Thomas Jos, Asselman Hugo, Averhals Lut, De Schouwer Willy, 
Van Schel Hendrik, Mostaert Chantal (ondervoorzitter), De Bondt Arianne, Lacres Peter, Horlait 
Dieudonné, Olbrechts Corinne, Sneyers Sarah, Sobrie Anne, De Baerdemaeker Rik, Muyldermans 
Koenraad, de Pret-Liénart Diane, Billens Nicole, D’Herde Kathleen (raadgevende stem), Laureys 
Geert, Moreau Jacqueline, Philips Dirk, Dehaene Tom (voorzitter). 
 
Verontschuldigd met volmacht: 
/ 
 
Verontschuldigd: 
Lamarti Fatima, Anciaux Jan 
 
Afwezig: 
Romeyns Marielle (raadgevende stem), Merckx Walter, Van Ginderdeuren Filip, Beerens Albert, 
Taelemans Antoinette, Vincke Kevin 

De Voorzitter stelt vast dat er voldoende aanwezigen zijn. Hij opent de vergadering om 12u30. 
 
 
 
Agendapunten :  
 
 
 
1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd. 20 december 2017 
 
Een fout in de lijst met afwezigen (dubbele vermelding) wordt rechtgezet. 
 
Besluit: 
 
De notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 20.12.2017 worden unaniem 
goedgekeurd.   
 
 
2. Bouwdossier Daelhof 
 

a) remediëren gebrek, vastgesteld na ingebruikname: SVZ 
 

Drie jaar na ingebruikname van het nieuwe gebouw in Zemst, worstelen we nog met een aantal 
gebreken die vastgesteld werden bij ingebruikname van het gebouw. In de meeste dossiers 
werden inmiddels concrete stappen gezet en is een definitieve oplossing in zicht. De directeur 
geeft een overzicht van alle technische mankementen. 

 
 

b) dading tussen ISS en Havicrem ter regeling van werken m.b.t. goten en 
terrasoppervlakten 

 
Het dossier over de waterinsijpeling via de terrassen en de schade die hierdoor werd veroorzaakt 
aan het branddetectiesysteem, de (nood)verlichting en de bewakingscamera’s in de ondergrondse 
parkeergarage en technische gang, sleept ondertussen 3 jaar aan.  
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Vanuit het besef dat niemand baat heeft bij dit geschil, zijn de betrokken partijen tot een vergelijk 
gekomen. Door het afsluiten van een dading kunnen de kosten voor de correctieve werken deels 
bij alle partijen gerecupereerd worden en kan het perceel 3 (sanitair) definitief opgeleverd worden.  

 
Besluit: 
 
Enig artikel 

De raad van bestuur geeft haar goedkeuring aan de DADING tussen Havicrem en ISS ter 
regeling van de werken m.b.t. goten en terrasoppervlakten. 
 
 
3.  Juridische dossiers: SVZ 
 
 
 
4. aanvulling RPR: goedkeuring 
 
De terbeschikkingstelling of detachering van een personeelslid is niet voorzien in de huidige 
rechtspositieregeling van Havicrem.  
 
Besluit: 
 
De raad van bestuur geeft zijn goedkeuring aan de voorgelegde tekst ter aanvulling van  de 
rechtspositieregeling personeel Havicrem.  
 
 
5.  Data Protection Officer: aanstelling 

 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing in alle 
lidstaten van de Europese Gemeenschap. Elke organisatie die persoonsgegevens gebruikt, opslaat of 
verwerkt, valt onder deze regelgeving en moeten zich bijgevolg in orde stellen.  
 
Besluit: 
 
De raad van bestuur keurt de aanstelling van Chantal Lurkin als data protection officer van alle 
Vlaamse crematoria van het VNOC vzw goed. 
 
 
6. Kerncijfers 2017: toelichting 
 
De directeur licht de kerncijfers 2017 toe.  
 
 
7. Varia 
 

- De statuten moeten in lijn gebracht worden met het nieuwe decreet lokaal bestuur. De 
statutenwijziging zal in het najaar voorgelegd worden. 
 

- De directeur schetst de ware toedracht van het incident met een leerlinge van een Vilvoordse 
school tijdens een schoolbezoek aan het crematorium in het najaar van 2017. De artikelen die 
hierover 3 maanden later in de pers verschenen, stelden het crematorium onterecht in een 
negatief daglicht.  

 
 
 
 
Tom Dehaene Bert Carleer 
Voorzitter Secretaris 


