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Verslag directiecomité IGS Hofheide van dinsdag, 7 oktober 2014, 
17u 

Aanwezig 

Marc Florquin: voorzitter 
Paul Dams: ondervoorzitter 

Ann Schevenels, Magda Wits, Nadine Van Horebeek, Nele Pelgrims: leden 
Tiny Vanmeensel: diensthoofd  

Jacques Roggen: directeur 
Thomas Beelen voor de dading met Strabag 

 
Agenda 

1. Goedkeuring van het verslag van 26 augustus 2014 
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

  

2. Voorstel Dading met Strabag en definitieve oplevering 
 

- Op 18 /9: vergadering met Strabag en advocaten, IGS met advocaat 

- Strabag wenst afhandeling van de dading en DO, Hofheide wenst eerst een 

correcte dakdichting 

- De gerechtsexpert is erbij gehaald, deze heeft zijn advies gegeven, 

Strabag heeft zich hierbij aangesloten en de nodige werken laten uitvoeren 

aan de dakdichting boven de vide.  

- De uitgevoerde werken werden gecontroleerd door het OT (Erik Geens) in 

het bijzijn van de gerechtsexpert op 1/10. Er werd beslist dat de werken 

goedgekeurd konden worden, mits de hoek N-W werd aangepast 

- De dading is aangepast aan de bemerkingen van meester Beelen 

- Meester Beelen licht de hele dading toe, waarna deze dading wordt 

goedgekeurd door het directiecomité. 

- Strabag zal voor een ondertekende versie zorgen, waarna ook het 

directiecomité de dading kan ondertekenen.  

- Voor Hofheide zullen de voorzitter en de ondervoorzitter tekenen. 

- Een eerste schijf, zijnde € 500.000, zal betaald worden na ontvangst van 

factuur 

- Het saldo, € 436.000 wordt betaald per 1/4/2015 

3. Budget 2015 
- Inkomsten worden geraamd op 1.578.586 

- Werkingskosten worden geraamd op 720.911 

Besluit: het budget wordt goedgekeurd. 

 
4. Oprichting VNOC vzw 
De sector van de openbare crematoria is volop in beweging. De Vlaamse en Brusselse 

intergemeentelijke verenigingen voor crematoriumbeheer moeten dan ook 

voortdurend alert zijn voor de evoluties in de uitvaartsector, de toenemende of 

wijzigende behoeften van de nabestaanden en de omgeving waarin ze werken. 

 

Daarom richtte de Vlaamse en Brusselse intergemeentelijke verenigingen voor 

crematoriabeheer: 
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-  IGS Westlede (provincie Oost-Vlaanderen) met crematoria te Lochristi en Sint-

Niklaas en een project te Aalst; 

- IGS Pontes (provincie Antwerpen en Limburg) met crematoria te Wilrijk en 

Turnhout en een project te Lommel; 

- IGS Havicrem (regio Halle-Vilvoorde) met een crematorium te Vilvoorde en een 

project te Zemst; 

- IGS Psilon (regio Zuid-West-Vlaanderen) met een crematorium te Kortrijk; 

- IGS Hofheide (regio Leuven) met een crematorium te Holsbeek; 

- I.C.V.C (Brussels Gewest) met een crematorium te Ukkel en een project te Evere 

Besluit: de toetreding wordt goedgekeurd. 

 

5. Aanduiding van een bestuurder in het VNOC vzw 
De voorzitter zal zetelen als bestuurder namens de IGS. 

 

6. Werking crematorium 
Crematies 

- Aantal: 202 

- 9 maanden: 2.019 

- Prognose: 2.692 

Ovens 
Op 23 september vond een vergadering plaats met GEM (Marco Feletti). Met de steun 

van het studiebureau (maar dat is ook hun taak), Nico Torfs van Infrabo, maar vooral 

met de zeer gewaardeerde aanwezigheid en steun van Kris Coenegrachts, directeur 

van Westlede. 

De problemen zijn genoegzaam gekend (filterinstallatie, Pc invoer, schouw, deuren 

invoer, software problemen, …). Het is frustrerend en bovendien geregeld ongezond 

om te werken met de installatie van GEM. Onder impuls en ook met de Europese 

voortrekkerspositie van Kris Coenegrachts, blijkt GEM zich nu toch bewust van de 

problemen (en is GEM ook een beetje bevreesd voor de negatieve impact op haar 

imago op Europees niveau met een slecht werkende installatie in België). Er was de 

emissiemeting, waar Hofheide grondig in de problemen mee had kunnen komen, er is 

een volgende emissiemeting, einde november. 

De boodschap is nu duidelijk: geen lapwerk meer, maar een degelijk en correct 

werkende installatie, met opnieuw begeleiding en afstelling, met toezicht van de 

hoofdtechnieker van Westlede op de correcte uitvoering en afstelling. De deadline is 

eind november, de emissiemetingen. 

Met onze dank en waardering voor de hulp – steun – begeleiding vanwege Kris 

Coenegrachts en later zijn hoofdtechnieker.  

(In week 40 kwam daar nog bij: het invoersysteem van oven 3 dat niet meer 

functioneerde, de werking van oven 3 werd hierdoor dusdanig verstoord, dat de oven 

niet meer kon afgezet worden.) 

Plechtigheden 
- Aantal: 50 

Begraafzone 
- Aantal verstrooiingen is wisselend; 

- Eens de hele zone opgeruimd is, ruimere bekendmaking 

Werken aan de vide 
- Dakdichting is afgewerkt 

- Extra drainage rond de vide is aangelegd 

- Deze wordt verbonden met 2 pompputten (naast stijgingsstructuur 

crematorium) 
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- Pompen worden in werking gesteld door Geuvers en zullen water naar 

vijver sturen 

- Boven op de vide wordt een noppenfolie geplaatst alvorens zand op de 

dakdichting aan te brengen 

- Daarna komen de kleimatten 

Personeel 

Situatie Vicky Van Herck 
- Ziekteverlof tot 17/10 

Vaststelling datum vakbondsoverleg:  
- Er wordt getracht om een afspraak te maken bij het volgende 

directiecomité. 

Het goede doel 
Een aantal gemeenten hebben een doel doorgegeven. 

 

7. Nieuwjaarsreceptie, nieuwsbrief 
- Datum: maandag 19 januari 

- Aanvangsuur: 18u30 

- Lezing door Manu Keirse in de aula 

- Receptie 

- Op de receptie wordt het directiecomité uitgenodigd, alsook de 

begrafenisondernemers. 

 

8. Financiën 
Het bestuur neemt akte van de inkomsten en uitgaven, alsook van de stand van 

de rekeningen. 

 

9. Varia 
Jachtvergunning op site Hofheide 
Hofheide is niet akkoord met een jachtvergunning op de site. De directeut zal de 

nodige stappen ondernemen. 

Tarief verstrooiing indien crematie niet plaatsvond in Hofheide 
Hier wordt geen apart tarief voor bepaald. 

Uitnodiging Belfius 
Nele Pelgrims heeft de studiedagen bijgewoond. Zij stelt de documentatie ter 

beschikking. 

Persmoment Memoriaal 
- Het persmoment wordt vastgesteld op 24/10 om 11u 

- Er zal een persbericht gemaakt worden 

Huize De Veuster 
De officiële overhandiging is op 21/9 gebeurd in Tremelo in aanwezigheid van Paul 

Dams en Jacques Roggen. 

 

 

De Voorzitter      De Directeur 

 
 

Marc Florquin     Jacques Roggen 


