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1. Goedkeuring verslag RVB - 16.12.2020 
 

 
Geen opmerkingen 
 
Besluit 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 

2. Goede doelen 
 
  

De voorzitter en ondervoorzitter stellen de leden van de raad van bestuur voor om de keuze opnieuw aan 
onze gemeentebesturen over te laten. Niemand van de aanwezigen maakt een bezwaar om de huidige 
werkwijze verder te zetten. 
 
Besluit 
 
De opbrengst van de verkoop van metalen die achterblijven na crematie gaat naar goede doelen die 
genomineerd zijn door de  27 gemeentelijke vennoten. Ieder bestuur krijgt de kans 1 goed doel te 
nomineren. Per goed doel wordt een bedrag van 1500 EUR geschonken.   
 
 

3. Intekening op TAK 26 spaarverzekering 
 
  

Sinds het vierde kwartaal 2020 rekenen de Belgische grootbanken de negatieve rente van de Europese 
Centrale Bank door aan bedrijven en verenigingen met deposito’s die een bepaald bedrag overschrijden 
(bedrag afhankelijk van bank). Een mogelijkheid om deze strafrente te vermijden, of alleszins zo laag 
mogelijk te houden, is een spreiding van de liquide middelen.  
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Besluit 
 

- De vereniging neemt het principe aan om haar middelen over diverse beleggings- en 
beheersvormen te spreiden om zich in te dekken tegen toekomstige risico’s (sterke 
rentefluctuaties, faillissement,…) 

-  Havicrem tekent in op 2 spaarverzekeringsproducten TAK 26 van Credimo, m.n. Credo26 Easy 
Corp en Credo 26 Grow, telkens voor een bedrag van 500.000 euro. 

 
 

4. P&O:  RPR personeel Havicrem  
 

 
Het bestuur wil stapsgewijs tot een volwaardige en actuele RPR komen die op maat is van de werking 
van de intergemeentelijke vereniging. Hierbij wordt uitgegaan van het Rechtspositiebesluit voor het 
Gemeente- en Provinciepersoneel van 7 december 2007, de RPR van andere gelijkaardige 
intergemeentelijke overheden en een eerder opgestelde maar inmiddels achterhaalde ontwerptekst uit 
2017.   In deze tweede reeks artikels die ter goedkeuring worden voorgelegd, wordt  
het deel ‘loopbaan’ van de ontwerptekst in herziening gesteld. De vertegenwoordigers van de vakbonden 
verklaren zich akkoord met alle wijzigingen met uitzondering van een verwijzing in bijlage bij art. 3, lid 21. 
 
 
Besluit 
 
De 2de reeks wijzigingen aan de ontwerptekst van de RPR worden unaniem goedgekeurd.  
 
 

5. Varia 
 
  
- De directeur bespreekt de crematiecijfers 2020. Met 5106 crematies werd het hoogste aantal 

gerealiseerd sinds de opening van het nieuwe crematorium.  
 

- De voorzitter stelt omwille van de groeiende belangstelling voor om het dossier 
natuurbegraafplaatsen te hernemen op een volgende raad van bestuur.  
 

- De voorzitter komt terug op de intrekking van de vacature voor de functie van adjunct van de 
directeur. Die zou in het late voorjaar (wanneer er meer duidelijkheid is over de financiële impact 
van de Covid-maatregelen) hernomen worden.  
 

- De directeur geeft een stand van zaken over de aanwerving van nieuwe voorgangers. 114 
mensen hebben zich kandidaat gesteld.  
 
Dhr. De Rop betreurt ten zeerste dat een goede kennis van het NL en FR wordt verondersteld. 
Hij meent dat het niet hoort om uitvaartplechtigheden in een andere taal dan het Nederlands 
aan te bieden in een Vlaams crematorium. Dhr. De Rop wil zich hiertegen verzetten en vraagt 
nadrukkelijk om zijn standpunt op te nemen in dit verslag.  
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De voorzitter wijst erop dat meertaligheid geen aanwervingsvoorwaarde is. Het is belangrijk dat 
Havicrem als intergemeentelijke vereniging de bestuurstaalwet naleeft. Er is echter ook het 
hoffelijkheidsprincipe.  
 
De directeur wijst op de gangbare praktijk in alle crematoria om plechtigheden uit respect aan te 
bieden in de ta(a)len van de familie/overledene, in zoverre dat mogelijk is. Dat wordt niet als een 
schending van de bestuurstaalwet aanzien omdat het een bijzondere vorm van dienstverlening 
betreft en uitvaartplechtigheden een besloten karakter hebben. Meertalige plechtigheden, 
waarbij naast het Nederlands ook Frans, Engels,… wordt gesproeken, worden verzorgd door 
onze voorgangers, de Christelijke voorgangers, de voorgangers van de begrafenisondernemers, 
externe rouwbegeleiders,… De directeur benadrukt dat alle bestuurlijke handelingen en 
documenten (telefonische reservaties, facturatie, contracten, attesten en verloven, 
personeelsaangelegenheden, informatie aan publiek,…) van de vereniging enkel in het 
Nederlands zijn, conform de bestuurstaalwet.  

     


