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Aanwezig: 
Beerens Albert, Van de velde Ilse, Hanon Patrick, Janssens Brigitte, Timmermans Jo, Lovato Ann, 
Merckaert Marleen, Mouallali Nora, Rons Alexis, Van Craenenbroeck Hilde, Van den Brande Gerda, De 
Rop Johan (voorzitter) (stemgerechtigde leden) 
Mokhtar Karima, D’herde Kathleen, Zelderloo Elke (raadgevend leden) 
Bruggeman Dany, Sobrie Anne (deskundige) 
Carleer Bert, directeur 
Mr. Tom Peeters, raadsheer 

De voorzitter stelt vast dat er voldoende leden van de raad van bestuur aanwezig zijn om geldig te 
beraadslagen en opent de zitting van de raad van bestuur om 12u35. 
 

1. Goedkeuring verslag RVB - 15.06.2022 
 

 
Geen opmerkingen 
 
Besluit 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 

2. Juridisch dossier FDB: toelichting vonnis REA Brussel door mr. Peeters 
 
  

Mr. Peeters wijst op 2 hangende juridische geschillen: 
- het eerste betreft de zaak die aanhangig is gemaakt bij de RvS ingevolge de ontslagbeslissing 

van 11 februari 2020 en in beraad wordt gehouden sedert 11 maart 2022;  
- het tweede handelt over een klacht met burgerlijke partijstelling tegen 2 misdrijven.  

 
In deze laatste zaak heeft de correctionele rechtbank een vonnis geveld. Beide klachten worden door de 
rechtbank om vormelijke reden verworpen. Over de grond van de ten laste gelegde feiten werd dus geen 
uitspraak gedaan wat geenszins wil zeggen dat betrokkene vrijgepleit wordt van deze misdrijven.  
Mr. Peeters wijst op de mogelijkheid van Havicrem om gemotiveerd beroep in te stellen en beantwoordt 
vragen van de bestuurders over beide procedures. . 
 
 

3. Nieuwbouw – bouwgebreken: princiepsbeslissing betreffende juridische bijstand 
 
  

De directeur schetst de context en aanleiding van het voorstel om een beroep te doen op een 
gespecialiseerd advocatenkantoor om ons in dit specifieke geschil bij te staan.  
 
Reeds bij het afwerken van het nieuwe crematoriumgebouw werden vochtinfiltraties doorheen de 
dakplaat van de parking in de zones van de bovenliggende buitenterrassen geconstateerd.  
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De correctieve werken, uitgevoerd in 2018 brachten geen soelaas. De overtuiging groeit dat een 
duurzame oplossing voor de waterinfiltratie niet gezocht moet worden in kleine ingrijpen maar in een 
drastische aanpak van de problematiek. 
De kosten voor het verhelpen van de problematiek dreigen hoog op te lopen en - vermits niemands 
aansprakelijkheid juridisch is aangetoond -  volledig ten laste te vallen van de bouwheer. Om die reden is 
het wenselijk ons te laten bijstaan door een advocatenkantoor gespecialiseerd in de materie van het 
bouw- en aannemingsrecht om onze rechten te vrijwaren. .    
  
Besluit 
 
De raad van bestuur gaat principieel akkoord om de intergemeentelijke vereniging juridisch te laten 
bijstaan in het dossier van de bouwgebreken en het specifieke geschil over de vochtinfiltratie.  
 
 

4. Adjunct-directeur: vacantverklaring functie 
 
  

De raad van bestuur van 17 juni 2020 is principieel akkoord gegaan met de aanwerving van een 
medewerker ter ondersteuning van de directeur. Op 15 september 2020 werd de functieomschrijving 
definitief goedgekeurd en de nieuwe betrekking van adjunct-directeur vacant verklaard. 
 
Naar aanleiding van de budgetbespreking 2021 beslist de raad van bestuur reeds op 20 oktober 2020 om de 
vacantverklaring in te trekken en de invulling van de directiefunctie voor onbepaalde tijd uit te stellen.  
Op 13 april 2021 gaat de raad van bestuur akkoord om beroep te doen op interimwerk voor de tijdelijke 
ondersteuning van de directeur. Na een slepende zoektocht wordt een kandidaat gevonden. De raad van 
bestuur bekrachtigt deze tijdelijke samenwerking op 14 september 2021. 
  
De ervaring met de interim manager leert dat een blijvende ondersteuning van de directeur gewenst is. 
Daarom wordt aan de bestuurders gevraagd om een aangepaste functieomschrijving goed te keuren en 
de functie opnieuw vacant te verklaren. 
 
Besluit 
 
Artikel 1: 
De functieomschrijving voor de contractuele betrekking van adjunct-directeur wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
De nieuwe betrekking van adjunct-directeur wordt vacant verklaard. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor 
de duur van twee jaar. 
 
Artikel 3 
In afwijking van artikel 5, § 1 van de RPR worden kandidaten die niet over het vereiste masterdiploma 
beschikken, toegelaten tot de selectieprocedure indien zij slagen in een capacitieve proef op masterniveau. 
De beslissing tot afwijking wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de vakbonden.  
 
Artikel 4 
De directeur wordt belast met de verdere uitvoering van de selectie- en aanwervingsprocedure conform de 
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bepalingen van de RPR. Hij laat zich hierin bijstaan door Poolstok. 
 
 

5. Vergaderkalender 2022-2023 
 
  

Er wordt onderling afgesproken om de vergaderingen voortaan op de eerste dinsdag van een maand te 
organiseren.  
 

6. Varia 
 

Geen variapunten 
 

 


