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Aanwezige afgevaardigden (online):  zie aanwezigheidslijst. 

De secretaris meldt dat 20 stemgerechtigde vertegenwoordigers aanwezig zijn. Samen 
vertegenwoordigen zij 348.568 stemmen  of 76% van het totaal aantal stemmen. 

Conform artikel 34 van de statuten stelt de voorzitter van de vergadering vast dat de algemene 
vergadering voldoende in aantal is om geldig te beraadslagen. 

De Voorzitter opent de digitale vergadering om 18u40.  
 
 
Agendapunt 1 : Goedkeuring notulen algemene vergadering en bijzondere algemene vergadering van  
09.06.2021 
 
Mevr. Vankersschaever merkt op dat haar naam niet correct vermeld wordt in het verslag. Dit wordt 
rechtgezet. 
 
Besluit: 
 
De notulen worden na aanpassing goedgekeurd. 
 
 
Agendapunt 2 : Overzicht werking in 2021 
 
Document: PP-presentatie ‘Jaaroverzicht 2021’ 
 
De directeur geeft een overzicht van de werking van de intergemeentelijke vereniging en crematorium 
tijdens de voorbije 11 maanden van 2021 
 
Externe evoluties in 2021 waren: 

- het 2de jaar van de COVID-crisis; 
- sterk gestegen energie- en grondstoffenprijzen; 
- het tekort aan elektronische onderdelen & computerchips. 

Intern  
- tekenden we een groot personeelsverloop op; 
- en verlengden we de bestaansduur van de vereniging met 14 jaar. 

Hierdoor kwam in de dagelijkse werking de nadruk te liggen op 
- personeelsdossiers;  
- de toepassing van de COVID-maatregelen; 
- het wegwerken van de aanslepende bouwmankementen. 

. 
Ook in 2021 had Covid zijn impact op de werking van het crematorium: 
 
De voorzitter merkt op dat de organisatiestructuur voorheen niet performant was maar dat er al 
belangrijke stappen gezet zijn om naar een geoliede organisatie te evolueren. Ook in 2022 zijn acties 
voorzien om de efficiëntie van de organisatie te vergoten.  
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Dhr. Dielens herinnert aan de opmerkingen tijdens vorige vergadering over de mindere bediening van het 
(zuid)westen van het werkingsgebied Halle-Vilvoorde sinds de opening van het crematorium in Aalst en 
informeert of er intussen verdere stappen gezet zijn.  
 
 
Agendapunt 3 : Goedkeuring van de begroting en jaaractieplan 2022 
 
Documenten:  

- Actienota 2022 
- Budget 2022 

 
De directeur overloopt het ontwerp van actienota en het samenhangende budget voor 2022: 
 
Het ondernemingsplan 2019-2024 vormt de insteek van wat in 2022 op het programma staat, rekening 
houdend met een aantal interne en externe evoluties. De nieuwe functie van onderdirecteur laat toe op 
een aantal terreinen sneller stappen te zetten (HR, afhandelen bouwgebreken,…) maar zorgt er evenzeer 
voor dat op andere terreinen meer initiatieven kunnen genomen worden en een heus beleid kan 
ontwikkeld worden  (financieel strategisch beleid, versterken klantrelatie,….) 
 
Wat de verwachte omzet betreft, wordt verondersteld dat in 2022 4.200 crematies zullen gerealiseerd 
worden, uitgaande van een gemiddelde van 360 crematies per maand en de mogelijke opschorting van 
de crematies gedurende een week voor werken aan de installaties. Het verwachte aantal koffietafels en 
plechtigheden is gebaseerd op een percentage van het aantal crematies, respectievelijk 27% en 40%. 
 
De directeur overloopt de acties diagonaal. 
 
De directeur geeft wat meer uitleg over het project ‘natuurbegraafplaats’ dat in 2022 en 2023 op stapel 
staat en overloopt alle investeringen aan het gebouw.  
 
De voorzitter komt terug op de problematiek van de moeilijk bereikbare gemeenten. Er zullen concrete 
stappen gezet worden naar een betere bediening maar het is niet de bedoeling om een 2de crematorium 
te vestigen.  
 
Mevr. Sobrie zal zich namens de gemeente Sint-Genesius-Rode onthouden in de stemming over het 
budget en de actienota 2022 omdat de gemeente op 31 december uit de intergemeentelijke vereniging 
stapt.  
 
Mevr. Van Aken stelt voor om na de realisatie van de natuurbegraafplaats in cijfers na te gaan of dit de 
aantrekking van het crematorium vergroot heeft. Mevr. Van Aken informeert ook naar de 
realisatietermijn.  
 
De directeur overloopt tot slot het budget 2022. Aan de kostenzijde valt het zeer hoge bedrag voor 
energiekosten op. Ook voor de IT- en personeelsuitgaven werden afzonderlijke begrotingen opgemaakt 
en verhoogde bedragen ingeschreven. Dat brengt ons bij een gering bedrijfsverlies.  De directeur 
benadrukt dat de inkomsten voorzichtig en de uitgaven ruim werden ingeschat zodat we 2022 wellicht 
met positieve cijfers kunnen afronden. De intergemeentelijke vereniging blijft ook na 2022 financieel 
gezond. 
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Met 330.673 stemmen voor en 17.895 stemmen onthouding, 
 
Besluit: 
 
De Algemene Vergadering geeft haar goedkeuring aan de begroting  en het jaaractieplan 2022.  
 
Agendapunt 4: Varia 
 
Een lid informeert naar een stand van zaken in het gerechtelijk dossier FDB. De voorzitter antwoordt dat 
er geen nieuwe evoluties zijn in dit dossier..  
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 19.34u. 
 
 
 
 
 
 


