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Agendapunten

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de vergadering van 2 mei 2017 wordt goedgekeurd.

2. Toelichting werking Hofheide 

Jacques Roggen, directeur van Hofheide, licht de werking van het crematorium Hofheide toe. De 
presentatie gaat als bijlage bij het verslag en is te vinden op de deelsite voor de provincieraadsleden.

Willy Smout vond het een boeiende uiteenzetting van een mooie werking, en wenst  de directeur 
hiervoor proficiat. Hij vraagt naar de loonschaal van de directeur om te kijken of die in lijn ligt met 
andere crematoria, en meer bepaald Havicrem. Daarnaast vraagt hij wanneer en door wie het 
personeelsstatuut is opgesteld en of de personeelsleden contractueel of statutair tewerkgesteld zijn. 
Jacques Roggen antwoordt dat iedereen bij Hofheide contractueel is tewerkgesteld. Dit maakt dat het 
personeelsbestand flexibel is en wie niet meer past binnen de filosofie van Hofheide vervangen kan 
worden. Het personeelsstatuut en de rechtspositieregeling zijn opgemaakt bij de opstart van Hofheide, 
op basis van vergelijkbare documenten bij andere crematoria. Dit is uitgewerkt door het directiecomité, 
onderhandeld met de vakbonden en goedgekeurd door de raad van bestuur. Voor de medewerkers 
worden de gemeentelijke loonschalen gebruikt. Willy Smout vraagt specifiek naar de loonschaal van 
de directeur. Jacques Roggen antwoordt dat het gaat om loonschaal A5A/A5B. Jan Laeremans vraagt 
of mensen na 10 jaar dienst kunnen ontslagen worden als ze niet meer binnen de filosofie passen of 
niet meer naar behoren functioneren, en of hiervoor dan procedures gevolgd moeten worden. Hij 
vraagt ook of dit geen risico is bij contractuele tewerkstelling. Jacques Roggen antwoordt dat alle 
medewerkers elk jaar geëvalueerd worden. Na 10 jaar met 10 positieve evaluaties, kan men niet na 
één fout ontslagen worden. Fouten worden besproken met de medewerkers, maar als directeur neemt 
hij zelf de eindverantwoordelijkheid voor de fouten van zijn medewerkers. Jan Laeremans vraagt naar 
de tijdsdruk bij drukke periodes, waar tot 24 crematies per dag uitgevoerd worden. Jacques Roggen 
antwoordt dat er 3 ovenlijnen zijn, per crematie wordt 1,5 uur voorzien, waarna de oven telkens 
geruimd wordt. De laatste crematie vindt plaats om 15u. De medewerkers werken niet meer dan 8 uur 
per dag. En ook zijn niet alle dagen en periodes even druk. 

Willy Smout vraagt of er voor de kisten bepaalde voorwaarden met betrekking tot brandweerstand 
opgelegd zijn. Jacques Roggen antwoordt dat er door de wetgever normen opgelegd worden, bij 
voorbeeld inzake milieuvriendelijkheid. Voor verschillende soorten kisten, bijvoorbeeld eiken kisten ten 
opzichte van crematiekisten, verschilt het crematieproces. 

Marc Sluys vraagt of er vaak ontslagen vallen en wat hiervoor de redenen kunnen zijn. Jacques 
Roggen zegt dat voor fouten nog niemand ontslagen is moeten worden. Wel zijn de 3 oorspronkelijke 
techniekers vervangen om diverse redenen, waaronder het niet kunnen opnemen van de 
leidinggevende rol en het zich niet (meer) kunnen aanpassen aan het specifieke werk. Dit telkens na 
vele functioneringsgesprekken en verschillende pogingen tot bijsturen. 2 van de medewerkers waren 
lid van de vakbond. 

Marc Sluys vraagt of er veel concurrentie tussen de crematoria is en of crematoria reclame mogen 
maken of enkel bekendheid kunnen verwerven door mond-tot-mondreclame. Jacques Roggen 
antwoordt dat de crematoria reclame mogen maken, zo heeft Hofheide al een filmpje laten maken 
over de begraafplaats dat uitgezonden is op ROBTV en is er ook de eigen website. Het is niet zo dat 
de crematoria elkaar beconcurreren. Er wordt zelfs samengewerkt in het VNOC, het Verenigd Netwerk 
van Openbare Crematoria, om knowhow te delen en elkaar te ondersteunen. Zeker voor beginnende 
crematoria is dit een grote hulp.

Diederik Dunon merkt op dat Hofheide 40 bestuurders telt, en vraagt of het werkbaar is en zin heeft 
om met zoveel mensen in het bestuur te zetelen. Voorzitter Marc Florquin antwoordt dat dit zeer goed 
werkt, de raad van bestuur vindt 3 keer per jaar plaats. Jacques Roggen vult aan dat het ook 



belangrijk is dat de gemeenten die vennoot zijn ook deel uitmaken van de raad van bestuur om 
enerzijds de activiteiten te kunnen opvolgen en sturen, maar anderzijds dragen zij door hun actieve 
betrokkenheid de werking van Hofheide uit wat voor bekendheid en instroom zorgt. 

Luc Robijns merkt op dat er een massa energie verbruikt wordt, maar ook vrij komt, en vraagt of die 
restwarmte gebruikt wordt. Jacques Roggen antwoordt dat er bij Hofheide zeker aandacht voor 
duurzaamheid is, zo wordt het regenwater opgevangen en gebruikt, is er een eigen waterzuivering en 
wordt de restwarmte van de ovens gebruikt om het gebouw en de brasserie te verwarmen. Ook de 
mogelijkheid om het overschot van de restwarmte dat er dan nog is te gebruiken is onderzocht, maar 
dit was niet evident omdat de aanvoer ervan niet continu is, maar sterk geconcentreerd op bepaalde 
dagen. Er zijn voorbeelden van crematoria waar dit wel gebeurt, bijvoorbeeld het gebruik van 
restwarmte bij bedrijven op hetzelfde industrieterrein waar het crematorium gevestigd is. 

Voorzitster Chris kindekens bedankt Jacques Roggen voor de boeiende toelichting. 

3. Toelichting EFRO-project ‘Internationalisering Medtech Biotech RegMed’

Philip Dingemans, bestuurssecretaris internationale samenwerking licht het EFRO-project 
‘Internationalisering Medtech Biotech RegMed’ toe. De presentatie gaat als bijlage bij het verslag en is 
te vinden op de deelsite voor de provincieraadsleden.

4. Toelichting werking Havicrem 

Gerrit Calluy, directeur van Havicrem, licht de werking van de intercommunale Havicrem en het 
crematorium Daelhof toe. De presentatie gaat als bijlage bij het verslag en is te vinden op de deelsite 
voor de provincieraadsleden.

Jan Laeremans vraagt of ook bij Havicrem de activiteiten om 6 uur starten, zoals bij Hofheide. Gerrit 
Calluy antwoordt dat dit ook bij Havicrem het geval is, op drukke dagen lossen de medewerkers elkaar 
dan af. Jan Laeremans vraagt naar het personeelsstatuut van de medewerkers. Gerrit Calluy 
antwoordt dat 2 techniekers en de directeur statutair zijn, de rest van de medewerkers is contractueel. 
Jan Laeremans vraagt of de contractuele medewerkers na een bepaalde periode statutair kunnen 
worden. Gerrit Calluy antwoordt dat dit niet het geval is. Jan Laeremans vraagt of er evaluaties van de 
medewerkers gehouden worden. Gerrit Calluy antwoordt dat dit het geval is.

Diederik Dunon merkt op dat in de balans de bezoldigingen in Havicrem bijna het dubbel bedragen 
dan in Hofheide, voor een vergelijkbare activiteit en vraagt hoe dit komt. Tom Dehaene antwoordt dat 
de koffietafels en het onderhoud bij Havicrem  door eigen personeel gebeuren. Bij Hofheide wordt dit 
uitbesteed. Dit verklaart het verschil in loonkost. Gerrit Calluy vult aan dat Hofheide volgend personeel 
telt: een directeur, 2 personeelsleden administratie, 1 personeelslid financiën, 6 personeelsleden voor 
koffietafels, 3 technische personeelsleden en 4 personeelsleden voor ceremonieën. Havicrem telt 
meer dan het dubbel aantal ceremonieën dan Hofheide. Linda Van den Eede zegt bij Havicrem 
ontvangen te zijn in het Frans. Gerrit Calluy antwoordt dat de richtlijn is dat bezoekers in het 
Nederlands worden ontvangen. Als iemand Franstalig blijkt te zijn wordt overgegaan tot het Frans. 
Havicrem telt veel Franstalige bezoekers en ceremonies, zeker 1/3. De ontvangstmedewerker is er 
mogelijks verkeerdelijk van uitgegaan dat het om een Franstalige bezoekster ging. Willy Smout zegt 
dat het aantal crematies in 2012 een hoogtepunt bereikte en vraagt aan Gerrit Calluy of hij, als hij toen 
al directeur was geweest, meer capaciteit zou hebben voorzien. Gerrit Calluy antwoordt dat hij niet 
meer capaciteit zou hebben voorzien. Op maximale capaciteit kan Havicrem nu 28 crematies per dag 
uitvoeren. Maar op rustige momenten worden soms maar 5 crematies per dag uitgevoerd, dinsdag en 
woensdag zijn meestal rustige dagen. Ook moet rekening gehouden worden met het onderhoud van 
de ovens, waardoor deze een tijdje stil kunnen liggen. Tom Dehaene merkt op dat in het vorige 
crematorium Havicrem enkel instond voor de crematies zelf, de rest zoals het onderhoud en het 
beheer van het gebouw werd opgenomen door Dela. Nu heeft Havicrem een maximale capaciteit van 
ongeveer 7.000 crematies per jaar (rekening gehouden met onderhoud), het aantal van 4.184 
crematies in 2016 zit daar nog een stuk onder, er is dus nog ruimte voor groei. Zolang het aantal 
crematies hoger is dan 3.000 à 3.500 per jaar is er financieel geen probleem. Bij het huidige aantal 
crematies klopt het financiële plaatje dus. Linda Van den Eede vraagt of er een berekening gemaakt is 



over het verlies aan crematies door de opening van het crematorium van Aalst. Gerrit Calluy schat het 
verlies op 10 à 15%, dit is echter moeilijk in te schatten, er is vooral afgegaan op de vestigingsplaats 
van de begrafenisondernemers maar ook de plaats van de familie speelt een rol. Daartegenover staat 
een stijgende overlijdensgraad. Er is nog plaats voor een vierde oven, maar dat gaat niet direct nodig 
zijn. Tom Dehaene zegt dat er een gecumuleerde reserve is voorzien van 2,4 miljoen euro om het 
effect van de nieuwe crematoria op te vangen. Havicrem heeft bovendien een ruim werkingsgebied 
waarbinnen naar opportuniteiten gekeken wordt, zo is een technische installatie in een andere uithoek 
van het werkingsgebied een mogelijkheid. 

Luc Robijns vraagt of er bij Havicrem plannen zijn voor warmterecuperatie. Gerrit Calluy antwoordt dat 
de restwarmte gebruikt wordt voor de verwarming van het gebouw, er is enkel een zeer kleine ketel 
voor centrale verwarming voorzien. Het ter beschikking stellen van restwarmte is onderzocht maar 
hiervoor waren obstakels, zo is de energielevering niet continu en ligt het crematorium te ver van 
buren die die restwarmte zouden kunnen gebruiken, om rendabel te zijn. 
 
Omdat de volgende vragen gaan over de ontslagen van de medewerkers en dus de persoonlijke 
levenssfeer raken, wordt er overgegaan naar een besloten vergadering met enkel de 
provincieraadsleden aanwezig. Hiervan is een apart verslag opgemaakt.

5. Varia

De volgende raadscommissie regionaal beleid en economie is gepland op 19 september om 11u.

Einduur van de vergadering 14:05 uur

De secretaris, De voorzitter,

Roel Casteels Chris Kindekens


