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Aanwezig: 
Beerens Albert (ondervoorzitter),  Bronselaer Bram, De Rop Johan, Hanon Patrick,  Janssens Brigitte,  
Linthout Johan,  Lovato Ann, Merckaert Marleen, Mouallali Nora, Rollier Jill, Rons Alexis, Van den Brande 
Gerda, Geerinckx Veerle (voorzitter) (stemgerechtigde leden) 
 
D’Herde Kathleen, Mokhtar Karima,  Zelderloo Elke (raadgevende leden) 

Bruggeman Dany, Michiels Leen,  Sobrie Anne, Olbrechts Trui (deskundigen) 

Carleer Bert, directeur 
 
 

1. Goedkeuring verslag RVB - 20.10.2020 
 

 
Geen opmerkingen 
 
Besluit 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 

2. Wijzigingen RPR 
 
  

De komende maanden wordt diverse artikels in de standaardtekst van de rechtspositieregeling die 
gekopieerd is van andere besturen, herzien. In deze eerste reeks wijzigingen die ter goedkeuring worden 
voorgelegd, wordt toepassing gemaakt van het sectoraal akkoord van 8 april 2020 en wordt het stelsel 
van verloven (onbetaald verlof, uitzonderlijk verlof wegens overmacht) aangevuld. 
Op die manier hoopt het bestuur stapsgewijs tot een volwaardige en actuele RPR te komen die op maat 
is van de werking van de intergemeentelijke vereniging.    
 
Besluit 
 
Artikel 1 
Gaat akkoord met het voorliggende voorstel om artikel 150 te wijzigen en hoofdstuk 5. Sociale 
voordelen, afdeling 3 aan te vullen met  de nieuwe artikels 150 bis en ter. 
 
Artikel 2 
Gaat akkoord met het voorliggende voorstel om hoofdstuk V. Sociale voordelen aan te vullen met de 
nieuwe afdeling 7 en de artikels 156 en 157 (voorlopige nummering) betreffende de tweede 
pensioenpijler voor contractuele personeelsleden.  
 
Artikel 3 
Gaat akkoord met het voorliggende voorstel om hoofdstuk VIII. Uitzonderlijk verlof wegens overmacht 
uit te breiden.  
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Artikel 4 
Gaat akkoord met het voorliggende voorstel om een nieuw hoofdstuk IX toe te voegen aan de RPR 
waarin het onbetaald verlof als recht en als gunst wordt geregeld.  
 
 

3. Dossier 2de pensioenpijler: goedkeuring pensioenreglement en aanstelling Federale 
Pensioendienst als opdrachtencentrale 

 
  

Op 8 april 2020 sloten de sociale partners in het comité C1 voor de provinciale en lokale besturen, 
onderafdeling Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap, een nieuw sectoraal akkoord af voor het jaar 
2020. Onderdeel van het akkoord is de afspraak om vanaf 1 januari 2020 de sectoraal afgesproken 
minimale bijdragevoet tweede pensioenpijler van het contractuele VIA-personeel (en bij uitbreiding ook 
het niet-VIA personeel dat dezelfde koopkrachtverhogende maatregelen krijgt toegekend) op te trekken 
naar 2,5%.  Voor de periode vanaf 1 januari 2020 tot de realisatie van een minimumbijdrage van 2,5% 
betalen de lokale en provinciale besturen een inhaaltoelage. 
 
Alle lokale en provinciale besturen die onder het toepassingsgebied van het sectoraal akkoord vallen, 
waaronder Havicrem, moeten het globaal uitvoeren. De invoering van een 2De pensioenpijler voor het 
personeel van Havicrem op basis van een pensioentoelage van 2,5% op het pensioengevend jaarloon 
moet dus als een verplichting beschouwd worden. 
 
Besluit 
 
Artikel 1 
De raad van bestuur voert een aanvullend pensioenstelsel in voor zijn contractuele personeelsleden 
vanaf 01.10.2020. 
 
Artikel 2 
De raad van bestuur gaat akkoord met het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten van 9 
december 2009 (en zoals van toepassing vanaf 1 januari 2019), dat in bijlage wordt toegevoegd. 
 
Artikel 3 
De raad van bestuur is de inrichter van het aanvullend pensioenstelsel voor zijn contractuele 
personeelsleden. 
 
Artikel 4 
De pensioentoelage bedraagt 2,5% van het pensioengevend jaarloon. 
 
Artikel 5 
De raad van bestuur stelt het pensioenreglement, met name dit raadsbesluit en het kaderreglement 
tweede pensioenpijler contractanten (bijlage), ter beschikking van zijn contractuele personeelsleden. 
 
Artikel 6 
De raad van bestuur gaat ermee akkoord dat de Federale Pensioendienst optreedt als 
opdrachtencentrale in de zin van artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 om in deze een 
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overheidsopdracht uit te schrijven en te beslissen over de gunning aan een verzekeringsinstelling die 
belast wordt met de uitvoering van de pensioentoezegging voor de contractanten (tweede 
pensioenpijler). De raad van bestuur keurt het bestek, opgemaakt door de Federale Pensioendienst/ 
DIBISS in haar hoedanigheid van opdrachtencentrale, goed en bekrachtigt de gunning door de Federale 
Pensioendienst/ DIBISS aan de tijdelijke handelsvennootschap ‘Belfius Insurance – Ethias – lokale 
contractanten’. 
 
Artikel 7 
De raad van bestuur geeft aan het contractueel aangestelde personeelslid dat op 01.10.2020 in dienst 
is, een inhaaltoelage voor de diensttijd die vóór die datum effectief gepresteerd werd en waarvoor het 
personeelslid pensioengerechtigd jaarloon ontvangen heeft. De periode die voor de inhaaltoelage in 
aanmerking wordt genomen, loopt vanaf 1 januari 2020. Deze inhaaltoelage bestaat uit een eenmalige 
koopsom gelijk aan het toelagepercentage op het pensioengevend jaarloon (2,5%) vermenigvuldigd met 
9 maanden in aanmerking genomen gepresteerde diensttijd, gedeeld door 12. 
 
 

4. Huishoudelijk reglement crematorium Daelhof 
 
  

Dit reglement is een actualisatie van het vroegere interne werkingsreglement van het crematorium. Het 
reglement heeft tot doel om duidelijke afspraken te maken met de gebruikers van het crematorium om 
de goede werking van het crematorium te bewerkstelligen en onze dienstverlening op peil te houden.  
 
Besluit 
 
Enig artikel: 
 
Het huishoudelijk reglement met de titel ‘Gids voor begrafenisondernemers: het werkingsreglement van 
crematorium Daelhof’ wordt goedgekeurd. 
 
 

5. Schuldenregeling met stad Vilvoorde 
 
  

De voorzitter geeft een mondelinge toelichting. Er werd een schikking getroffen met de stad Vilvoorde 
over de zogenaamd ‘openstaande schuld’ t.a.v. de stad zoals vermeld in de boekhouding en 
jaarrekening van de voorbije jaren.  
 
Besluit 
 
Enig artikel: 
De overeenkomst van dading tussen de stad Vilvoorde en Havicrem betreffende het geschil over aan te 
rekenen kosten voor het gebruik en onderhoud van de stedelijke strooiweiden wordt goedgekeurd. 
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6. BAV Haviland: goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordigers 
 
  

 
Besluit 
 
Artikel 1 
De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale  
dd. 16 december 2020 worden goedgekeurd; 
 
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van de vereniging of zijn/haar plaatsvervanger, aangeduid voor de volledige  
legislatuur tijdens de raad van bestuur van Havicrem op 2 mei 2019, zijn gemandateerd om de 
agendapunten op de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 16 
december 2020 goed te keuren; 
 
Artikel 3 
De raad wordt gelast met de uitvoering van dit besluit. 
 
 

7. Varia 
 
  

 
-  Urnenbos 

 
Dhr. De Rop informeert naar de mogelijkheid van een urnenbos. De voorzitter verwijst naar een overleg 
afgelopen zomer waarbij samen met een aantal partners (ANB, gemeente Zemst,…) werd gesproken 
over de inrichting van de groene zone op grond van Havicrem met nieuwe asbestemmingen. 
 

- Huidige situatie dagelijkse werking  
 

Onze cateringafdeling is gesloten. Wat plechtigheden betreft, werd het maximum aantal aanwezigen 
beperkt tot 15 personen. De crematies en plechtigheden draaien momenteel op volle toeren. We 
bereiken sinds vorige week onze maximum capaciteit (30 crematies/dag) en verzorgen tussen de 10 en 
15 plechtigheden per dag. 
 
 


