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RAAD VAN BESTUUR 09.03.2021

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
Craenenbroeck Hilde, Van den Brande Gerda, Geerinckx Veerle (voorzitter) (stemgerechtigde leden)
D’Herde Kathleen, Mokhtar Karima, Zelderloo Elke (raadgevende leden)
Olbrechts Trui, Michiels Leen, Sobrie Anne (deskundigen)
Carleer Bert, directeur

1.

Goedkeuring verslag RVB - 09.02.2021

Geen opmerkingen
Besluit
Het verslag wordt goedgekeurd.

2.

AV 9.06.2021: goedkeuring verlenging bestaansduur

Het Decreet over het Lokaal Bestuur en artikel 6 van de statuten van Havicrem bepalen dat na
afloop van de statutair bepaalde duur de opdrachthoudende vereniging opeenvolgende keren kan
verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar.
De Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in het Arrondissement Halle-Vilvoorde
“Havicrem” werd opgericht voor een termijn van 18 jaar, die verstrijkt op 10 juni 2021 (art. 6 statuten).
Op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het
verzoek gedragen wordt door een drievierdemeerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, kan
de laatste algemene vergadering vóór het verstrijken van de duur, tot de verlenging beslissen met een
drievierdemeerderheid van het aantal stemmen.
Uiterlijk negentig dagen voor de algemene vergadering die beslist over de verlenging, wordt de agenda
door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.
Deze buitengewone algemene vergadering van Havicrem staat ingepland op 9 juni 2020.
Besluit
Artikel 1:
De raad van bestuur verklaart zich akkoord om de bestaansduur van de intergemeentelijke
opdrachthoudende vereniging Havicrem te verlengen met 14 jaar, ingaand op donderdag 10 juni 2021.
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Artikel 2:
De raad van bestuur verklaart zich akkoord om artikel 6 van de statuten van de intergemeentelijke
opdrachthoudende vereniging Havicrem die de bestaansduur vermeldt,
in die zin aan te passen.
Artikel 3:
De agenda van de bijzondere algemene vergadering van Havicrem die zal gehouden worden op
woensdag 9 juni 2021 om 18.30 uur en volgende punten omvat:
1. goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 16.12.2020
2. verlenging bestaansduur Havicrem: goedkeuring
3. voorstel statutenwijzigingen: goedkeuring,
wordt goedgekeurd.

3.

Verslag over de dagelijkse werking

De directeur geeft een overzicht van alle lopende zaken:
Crematiecijfers
In de maanden januari en februari werden minder crematies uitgevoerd dan het gemiddelde van de
voorbije jaren (2017-2019).
Gebouw en installaties
De aanpak van een aantal ‘probleemdossiers’ komt in een stroomversnelling. Hiervoor wordt zeer goed
samengewerkt met de architecten van het gebouw..
Personeel en organisatie
Momenteel loopt een overleg met de vakbonden over een 3de reeks wijzigingen, aanvullingen,… aan de
ontwerptekst van de rechtspositieregeling. In de aanwervingsprocedure voor twee voorgangers werden
na CV-screening 24 kandidaten weerhouden om deel te nemen aan de schriftelijke en mondelinge
proeven. De eerst gerangschikte kandidaten uit deze proeven zullen uitgenodigd worden voor een
jurygesprek op een latere datum.
Nakende wijzigingen aan het organiek decreet ingevolge het Vlaams regeerakkoord
De directeurs van de Vlaamse crematoria zitten wekelijks digitaal samen om wijzigingen aan het
decreet lijkbezorging voor te bereiden. Een afvaardiging van de VNOC neemt deel aan het sectoraal
overleg dat de minister en zijn administratie hieromtrent organiseren.
Buitenomgeving
Het bos is opgekuist ter hoogte van de parking en het crematoriumgebouw. Alle dode bomen (door
droogte én vernatting) werden gerooid; struikgewas werd verwijderd. .
De voorzitter haalt de aanwerving van een adjunct-directeur opnieuw aan. Om snel vooruit te gaan en
een aantal dossiers zoals de buitenomgeving / natuurbegraafplaats dringend aan te pakken moet
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overwogen worden om beroep te doen op interim managementondersteuning. Andere leden opperen
om voor een aantal duidelijk omlijnde projecten beroep te doen op een externe projectleider. Daarnaast
moet de piste bewandeld worden van samenwerking met andere crematoria om een aantal zaken (zie
bv. facilitair management) gezamenlijk te doen.

4.

Varia

-

Taalgebruik uitvaartceremonies

De voorzitter komt terug op het item over het taalgebruik van de plechtigheden, aangehaald door dhr. De
Rop en verwijst naar zijn alternatief idee. De directeur licht nogmaals de dagelijkse praktijk toe van
‘taalgemengde’ uitvaartplechtigheden en het besloten karakter ervan. Mevrouw D’Herde vraagt om
kennis te kunnen nemen van het voorstel van dhr. De Rop.
-

Uittreding provincie als vennoot Havicrem

In dit dossier heeft de directeur overleg gepleegd met de andere intergemeentelijke verenigingen in
Halle-Vilvoorde die geconfronteerd werden met het verzoek van de provincie om de aandelen tegen
boekwaarde/eigen vermogenswaarde uit te keren. Het voorstel is om een schrijven te richten aan de
provincie om de nominale waarde aan te bieden, die het dubbele bedraagt van wat in de praktijk werd
volgestort.

Besluit
De raad van bestuur gaat akkoord met voorliggend voorstel om de nominale waarde aan te bieden.

