Provincie Vlaams-Brabant
BULLETIN VRAGEN EN ANTWOORDEN
Januari 2019
Datum: 18-12.2018
Vraagsteller: Jan Laeremans
Onderwerp: Onkostenvergoeding raadsvoorzitter voorbije legislatuur - griffiedienst
Pagina: 1
Datum: 04-01-2019
Vraagsteller: Jan Laeremans
Onderwerp: Havicrem – directie kenniseconomie – dienst economie
Pagina: 1

De bijlagen en/of statistische gegevens, waarnaar in sommige antwoorden wordt verwezen,
kunnen ingekeken worden op de griffiedienst.

Verantwoordelijke uitgever: Marc Collier, provinciegriffier, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Schriftelijke vraag van Jan Laeremans
van 18 december 2018
Griffiedienst - i.v.m. onkostenvergoeding raadsvoorzitter voorbije legislatuur
Is het mogelijk om de bedragen van de onkostenvergoedingen, die in de voorbije legislatuur zijn
uitgekeerd aan de voorzitter van de raad, te bezorgen.
Antwoord van 7 januari 2019
Betreft: uw vraag van 18 december 2018 i.v.m. de onkostenvergoeding van de raadsvoorzitter
voorbije legislatuur
Overzicht onkostenvergoedingen voorbije legislatuur -2012-2018- uitgekeerd aan de raadsvoorzitter:














2012:
o
o

6.400,55 euro forfaitaire jaarvergoeding
595,52 euro verplaatsingsonkosten;

2013:
o
o

7.121,90 euro forfaitaire jaarvergoeding
267,79 euro verplaatsingsonkosten;

2014:
o
o

7.121,90 euro forfaitaire
1.175 euro verplaatsingsonkosten

2015:
o
o

7.121,90 euro forfaitaire jaarvergoeding
1.175 euro verplaatsingsonkosten

2016:
o
o

7.193,16 euro forfaitaire
1.036,83 euro verplaatsingsonkosten;

2017:
o
o

7.193,16 euro forfaitaire jaarvergoeding
1.088,96 euro verplaatsingsonkosten;

2018:
o
o

6.735,82 euro forfaitaire jaarvergoeding (11 maanden)
991,68 euro verplaatsingsonkosten

Daarnaast maakt de voorzitter nog aanspraak op de andere onkosten die eveneens aan alle
raadsleden worden terugbetaald (ICT en communicatiekosten)

Schriftelijke vraag van Jan Laeremans
van 4 januari 2019
Directie kenniseconomie – dienst economie – i.v.m. Havicrem
Ik verneem uit goede bron dat er een dading zou zijn afgesloten tussen de voorzitter van Havicrem,
Tom Dehaene en een voormalige werknemer, die enkele jaren geleden ontslagen werd bij de
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intercommunale, maar daartegen in beroep ging, wat leidde tot een aanslepende procedure bij de
Raad van State.
Uiteraard is het zo dat de provincie niet meer vertegenwoordigd zal zijn in Havicrem, maar financiële
gevolgen zijn er mogelijk wel.
Graag zou ik dus willen vragen of het klopt dat er een dading werd afgesloten, en zo ja, wat die dan
inhield en wanneer die werd afgesloten.
Klopt het dat de financiële gevolgen daarvan aanzienlijk zijn en heeft dat ook impact op de vergoeding
die de provincie zal krijgen na de uitstap uit Havicrem?

Antwoord van 25 januari 2019
Betreft: uw schriftelijke vraag van 4 januari 2019 i. v. m. Havicrem
Naar aanleiding van uw vraag namen we contact op met de diensten van Havicrem. Daar vernamen
we dat er tot op vandaag geen dading is afgesloten. Men meldt ons dat een eventueel voorstel van
een aanvaardbare minnelijke schikking zal besproken worden in de bevoegde beslissingsorganen van
Havicrem.
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