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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 
Craenenbroeck Hilde, Van den Brande Gerda, Geerinckx Veerle (voorzitter) (stemgerechtigde leden) 
 
D’Herde Kathleen, Zelderloo Elke (raadgevende leden) 
 
Olbrechts Trui, Michiels Leen (deskundigen) 

Verontschuldigd: 
Sobrie Anne 
 
Carleer Bert, directeur 
 
 

1. Goedkeuring verslag RVB - 13.04.2021 
 

 
Geen opmerkingen 
 
Besluit 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 

2. Genomineerde goede doelen: goedkeuring 
 
  

Document: Goede doelen 2021 - overzicht 
 
Alle lidgemeenten hebben een goed doel genomineerd. Op die manier ontvangen 27 verenigingen of 
organisaties 1500 euro. Er zijn geen bezwaren tegen de voorstellen van de besturen.. 

 

Besluit 
 

De raad van bestuur keurt de lijst met goede doelen goed 
 
 

3. Retributiereglement kopieën bestuursdocumenten 
 
  

 
In overweging nemend dat de kosten voor het nemen van kopieën en afschriften van 
bestuursdocumenten op vraag van derden kunnen oplopen en dat in het kader van een duurzaam 
beheer, onbeperkt print en kopieergedrag moet vermeden worden, wordt voorgesteld een retributie te 
vestigen op het afleveren van kopieën van bestuursdocumenten. 
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Besluit 
 
Artikel 1 
 
Er wordt een retributie geheven voor het afleveren van kopieën/afdrukken van bestuursdocumenten 
door het secretariaat van de intergemeentelijke verenging. 
 
Artikel 2 
 
Een bestuursdocument is de drager, in welke vorm ook, van informatie waarover een bestuursinstantie 
beschikt. 
 
Artikel 3 
 
De tarieven worden als volgt vastgesteld: 

A4 zwart-wit kopie recto:€ 0,10 
A4 zwart-wit kopie recto/verso:€ 0,15 
A3 zwart-wit kopie recto:€ 0,20 
A3 zwart-wit kopie recto/verso:€ 0,25 
A4 kleuren kopie recto:€ 0,50 
A4 kleuren kopie recto/verso:€ 0,75 
A3 kleuren kopie recto:€ 1,00 
A3 kleuren kopie recto/verso:€ 1,25 

 
Voor het afleveren in een mapje, indien de aanvrager dit wenst, wordt € 1aangerekend.  
De verzendingskosten (frankeringskosten + € 1,00) van de gevraagde documenten worden integraal 
teruggevorderd. 
 
Artikel 4 
 
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de kopieën. 
 
Artikel 5 
 
De retributie is ter plaatse te betalen met bankkaart of wordt voldaan door overschrijving op het 
rekeningnummer van de intergemeentelijke vereniging met vermelding "retributie bestuursdocumenten 
dossier ...". 
 
Artikel 6 
 
De retributie is niet van toepassing voor de leden van de bestuursorganen van Havicrem die een 
afschrift vragen van akten en stukken betreffende het bestuur van de intergemeentelijke vereniging. 
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4. RPR: 3de reeks wijzigingen 
 

 
De rechtspositieregeling voor het personeel van Havicrem dient om tal van redenen geactualiseerd te 
worden. 

 
 
Besluit 
 
Artikel 1 
De 3de reeks wijzigingen aan de RPR (lijst aanvullingen en wijzigingen) worden unaniem goedgekeurd.  
 
Artikel 2 
Het reglement ‘Feedback, bijsturing en evaluatie als bijlage bij de RPR wordt na aanpassing unaniem 
goedgekeurd. 
 

 
5. Investeringsplan & bediening ZW werkingsgebied 
 

 
 
 Aan de vooravond van een verlenging van de bestaansduur van de intergemeentelijke verenging worden 
vragen gesteld over de bediening van de ondernemers en de families van de overledenen in het 
westen/zuiden van het  werkingsgebied van Havicrem.  
 
De aandacht voor een goede bediening van alle delen van Halle-Vilvoorde en in het bijzonder het 
(zuid)westen van Halle-Vilvoorde, is regelmatig ter sprake gekomen sinds de stichting van de 
intergemeentelijke vereniging in 2003 

 
Er zijn diverse mogelijkheden om antwoord te bieden op de vraag van onze vennoten om hun inwoners 
en ondernemers beter te bedienen en de vraag om een aantal nieuwe investeringen te plannen, elk met 
zijn voor- en nadelen. 
 
 
Besluit 
 
De in het meerjarenplan opgesomde investeringen in het gebouw en de installaties worden bevestigd. 
De investering in de groene omgeving van het crematoriumgebouw wordt hieraan toegevoegd. De 
verwijzing naar een investering in het Z/W van het werkingsgebied wordt besproken op de volgende 
vergadering.  
 
De intergemeentelijke vereniging besteedt een onderzoek uit naar de behoeften en mogelijkheden m.b.t. 
haar werking in het Z/W van het arrondissement. Op de volgende vergadering wordt de reikwijdte van 
deze studie vastgelegd. 
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6. Juridisch dossier FDB: stand van zaken 
 

 
De directeur en de voorzitter brengen verslag uit van de huidige stand van zaken 
 
 

7. Varia 
 

 
 

- De directeur heeft een PP-presentatie bezorgd aan de secretariaten van de gemeentelijke 
vennoten met het oog op een decretaal verplichte toelichting op de gemeenteraden van de 
werking en plannen van de intergemeentelijke vereniging. De voorzitter dringt bij de leden van de 
raad van bestuur aan om de feedback van de gemeenteraadsleden op deze toelichting te 
bezorgen.  

- De werkgroep natuurbegraafplaatsen gaat van start op 18 mei. De voorzitter roept de andere 
leden van de raad van bestuur nogmaals op om hieraan deel te nemen.  

 
 


