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Aanwezig: 
Veeerle Geerinckx, voorzitter 
Geert Heyvaert, Elsie De Greef, Jef Walravens, Rita Paindavin, Christine Vankersschaeve, Chantal 
Lauwers, Marc Verlinden, Laura Nevens, Ken Keuleers, Hendrik Schoukens, Rita Triest, Jocelyne 
Vangindertaelen, Diana Tierens, Mario Vandevelde, Roland Mortier, Koen Muyldermans, Anne Sobrie, 
Kim Paesmans, Clémence Maes, Fred Dielens, Katrien Vaes, Didier Noltincx, Greta Lauwers,  
leden van de Algemene Vergadering 
Bert Carleer, directeur 
 
Verontschuldigd: 
Leen Van Aken 
  

 

De Voorzitter opent de vergadering om 18u30.  

De vergadering wordt bijgewoond door 23 vertegenwoordigers van evenveel gemeentelijke vennoten (of 
85% van de vennoten) die samen 398.794 stemmen (of 87% van het totaal aantal aandelen/stemmen) 
vertegenwoordigen.  

Conform artikel 34 van de statuten stelt de voorzitter van de vergadering vast dat de bijzondere 
algemene vergadering voldoende in aantal is. 
 
Dhr. Bert Carleer neemt de functie van secretaris waar. 
 
 
Agendapunt 1 : goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 16.12.2020 
 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
 
Agendapunt 2 : verlenging bestaansduur Havicrem en wijziging artikel 6 van de statuten: goedkeuring 
 
 De secretaris stelt vast dat: 

- de agenda van de algemene vergadering op 9 maart werd overgemaakt en de termijn van 90 
dagen werd gerespecteerd; 

- 26 gemeentelijke vennoten tijdig een raadsbeslissing hebben overgemaakt aan het secretariaat 
van de intergemeentelijke vereniging voor aanvang van de Bijzondere Algemene Vergadering; 

- 24 vennoten (of 89% van de vennoten) bij beslissing van hun gemeenteraad verzoeken om de 
statutaire bestaansduur te verlengen; 

- 25 vennoten (of 93% van de vennoten) zich bij raadsbeslissing akkoord verklaren om de duur te 
verlengen; 

- 24 vennoten (of 89% van de vennoten) hun deelneming via een raadsbeslissing uitdrukkelijk 
verlengen; 
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- de gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode op haar vergadering van 27 april 2021 beslist heeft 
om haar deelname aan de intergemeentelijke vereniging niet te verlengen en per 31 december 
2021 niet langer deel uitmaakt van Havicrem.  

 
Dhr. Vanderlinden, vertegenwoordiger van de gemeente Hoeilaart vraagt of er zich geen probleem stelt 
met het feit dat Hoeilaart tot de referentieregio Oost-Brabant zal behoren. De directeur antwoordt dat 
crematoria uitdrukkelijk uitgesloten worden van het proces regiovorming.  
 
Mevrouw Sobrie, vertegenwoordiger van de gemeente Sint-Genesius-Rode vraagt het woord en legt een 
verklaring af waarom haar gemeente uit de intergemeentelijke vereniging stapt. De algemene 
vergadering neemt akte van deze verklaring en het feit dat de gemeente Sint-Genesius-Rode op 31 
december 2021 op eigen verzoek uit de intergemeentelijke vereniging stapt.  
 
 
Juridische gronden en motivering 
 
  
Overwegende dat Havicrem als intergemeentelijk samenwerkingsverband een opdrachthoudende  
vereniging is die wordt beheerst door het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; 
  
Gelet op artikel 6 van de statuten van Havicrem dat vermeldt dat de vereniging wordt opgericht voor een 
termijn van 18 jaar, die verstrijkt op 10 juni 2021; 
 
Gelet op artikel 423 van het Decreet over het lokaal bestuur,  
 
Gelet op de bepalingen van artikel 424 van het Decreet over het lokaal bestuur en het verbod om de 
bestaansduur te verlengen in de jaren waarin de verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de 
gemeenteraden worden georganiseerd; 
 
Gelet op de bepalingen van artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur betreffende de 
samenstelling van de Algemene Vergadering;  
 
Gelet op de beraadslaging en het gemotiveerd besluit van de raad van bestuur van Havicrem op dinsdag 
9 maart 2021, aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Gelet op de huidige schuldportefeuille van de intergemeentelijke vereniging, uitsluitend samengesteld uit 
leningen voor de bouw van het crematoriumgebouw met een looptijd tot 31/12/2033 
 
Gelet op het ondernemingsplan, goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 19 juni 2019 en het 
investeringsplan van de intergemeentelijke vereniging dat een aantal investeringen op LT (na 2030) 
voorziet, 
 
Dat omwille van deze financiële engagementen en investeringen die voortvloeien uit de werking en het 
doel van de intergemeentelijke vereniging, de verlenging van de bestaansduur met 14 jaar wenselijk is; 
 
Dat de bestaansduur van de intergemeentelijke vereniging bij voorkeur afgestemd is op gemeentelijke 
legislaturen en dat de vennoten van de intergemeentelijke vereniging logischerwijze over haar 
bestaansduur beslissen aan het einde van een gemeentelijke legislatuur; 
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Gelet op de raadsbeslissingen van de gemeentelijke vennoten waarbij 
- 26 gemeentelijke vennoten tijdig een raadsbeslissing hebben overgemaakt aan het secretariaat 

van de intergemeentelijke vereniging; 
- 24 vennoten (of 89% van de vennoten) verzoeken om de statutaire bestaansduur te verlengen; 
- 25 vennoten (of 93% van de vennoten) zich akkoord verklaren om de duur te verlengen; 
- 24 vennoten (of 89% van de vennoten) hun deelneming aan de intergemeentelijke vereniging 

uitdrukkelijk verlengen en 1 vennoot, m.n. de gemeente Sint-Genesius-Rode, beslist heeft om 
haar deelname niet te verlengen; 

 
 
Besluit 
 
Na beraadslaging en stemming met 
met 380.899 stemmen of 95% van de stemmen voor 
en 17.895 onthoudingen 
 
Artikel 1: 
De intergemeentelijke vereniging wordt verlengd met een nieuwe termijn van 14 jaar, die ingaat op tien 
juni 2021 en verstrijkt op tien juni 2035 
 
Artikel 2 
Het eerste lid van artikel 6 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging wordt als volgt 
aangepast: de vereniging wordt opgericht voor een termijn van 18 jaar en verlengd met een nieuwe 
termijn van 14 jaar, die ingaat op tien juni 2021 en verstrijkt op tien juni 2035 
Onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse regering, treedt de gewijzigde statuten in werking 
op 10 juni 2021. 
 
Artikel 3 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 
 
 
De voorzitter sluit de bijzondere algemene vergadering om 18.50u. 
 
 

Namens de Bijzondere Algemene Vergadering, 
 

 

  

Veerle Geerinckx  Bert Carleer 
Voorzitter   Secretaris 

 
 


