
 

Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, opdrachthoudende vereniging 
maatschappelijke zetel Grote Markt 54, 8500 Kortrijk 
correspondentie Ambassadeur Baertlaan 5, 8500 Kortrijk - tel 056 28 29 30 - fax 056 28 18 34 – info@crematoriumuitzicht.be 

 
 

Beknopt verslag 

 

 

  

  auteur 

y 21 04 14  
  

dossier 

 20150121 v DC bestand 

crematorium Lochristi  plaats 

21 januari 2015  datum 

 

directiecomité – 21 januari 2015 

aanwezig Kurt Vanryckeghem voorzitter 

Marc Vanwalleghem ondervoorzitter 

Sonny Ghesquière lid DC 

Marijke Ostyn lid DC 

Jo Tijtgat lid DC 

Marie Claire Vandenbulcke lid DC 

Kris Coenegrachts deskundige  

Jan Sabbe directeur 

 

Verontschuldigd -- 

 

Verslag Jan Sabbe 

 
 

1 Verslag vorige vergadering 

Goedkeuring verslag vergadering directiecomité 3 december 2014 

 

2 statistieken 

2.1 statistieken crematies en uitvaartdiensten 2014 

Kennisname van de statistieken crematies en uitvaartdiensten in 2014 

In 2014 verzorgde UITZICHT 2.992 crematies, of een toename met 1,2% tegenover 2013.  

Het aantal afscheidsdiensten nam af van 514 naar 467 diensten. We noteren ook 113 koffietafels, samen 

3.223 personen. 

2.2 maandstatistiek januari 2015 

Kennisname van de statistieken crematies t/m 21 januari 2015. 
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3 Juridische stand van zaken 

3.1 lopende procedures 

Geen nieuwe ontwikkelingen: 

- nog steeds wachten op uitspraak inzake stedenbouwkundige vergunning 

- milieuvergunning is in beraad bij Raad van State 

- milieustakingsvordering: werd gepleit op 21 november 2014.  

Een uitspraak wordt verwacht op 6 februari 2015. 

3.2 MER-initiatief Stad Kortrijk 

CBS Kortrijk bereidt de opmaak voor van een plan-MER in het vooruitzicht voor een RUP voor de 

omgeving Lange Munte. 

3.3 overleg Kabinet Schauvliege 

Op 26 januari 2015 is een overleg gepland met het Kabinet Joke Schauvliege, omtrent mogelijke 

stedenbouwkundige initiatieven als oplossing voor de huidige onduidelijkheid omtrent het onwettig 

verklaarde BPA Kerkhof Hoog Kortrijk. 

 

4 financiële planning 

4.1 kredietherschikking: waarborgen gemeenten 

De vraag naar borgstelling van de afgesproken kredietherschikking werd op 9 januari 2015 ingeleid bij de 

22 vennoten-gemeenten. 

4.2 BTW-controle / belastingscontrole 

Op 15 januari 2015 werd de boekhouding van Psilon gecontroleerd door inspecteurs van BTW en van de 

Directe Belastingen. Er zijn geen bijzondere tekortkomingen vastgesteld. 

 

5 milieuresultaten 

5.1 meetresultaten emissiemetingen 

Kennisname van de analyseresultaten van de emissiemetingen, uitgevoerd door het milieulabo TAUW op 

27 en 28/11/2015. 

Alle meetresultaten bleven na validatie onder de limieten die opgelegd zijn in de milieuvergunning. Eén 

parameter, met name NOx in ovenlijn 1, vertoont weliswaar een iets verhoogde waarde. 

Het directiecomité stelt voor om op korte termijn een controlemeting te bestellen voor NOx. 

5.2 incident noodevacuatie rookgassen 

Kennisname van het feitenrelaas van een incident van nooduitval van de crematieovens op 4 december 

2014. Naar aanleiding van een algemene stroomuitval op het Eandis-net is onze installatie volledig 

uitgevallen. Hierdoor zijn alle noodkleppen automatisch geopend in veiligheidsmodus. Gedurende een 20-
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tal minuten was er een rechtstreekse evacuatie van rookgassen. Na die veiligheidsprocedure konden de 

crematieovens opnieuw correct worden opgestart. 

Naar aanleiding van dit incident werd de volledige noodprocedure geëvalueerd. De werking van de 

noodgenerator wordt gereviseerd. Ook de communicatie omtrent dergelijke incidenten wordt beter 

gesystematiseerd via een log op de website www.crematoriumuitzicht.be. 

6 communicatie ondernemers 

6.1 nieuwjaarsreceptie 

Naar aanleiding van de nieuwjaarsontmoeting met ondernemers en bestuurders (20/01/2015) evalueert 

het directiecomité deze nieuwe formule als interessant en zeker voor herhaling vatbaar, vooral omwille 

van de open gesprekken en feedback vanwege de klanten-uitvaartondernemers. 

6.2 adviesgroep uitvaartondernemers 

Na een open oproep hebben 7 uitvaartondernemers zich geëngageerd om te participeren aan een 

adviesgroep. Bedoeling is om met deze groep een tweetal keren per jaar bijeen te komen om ideeën te 

horen omtrent kwaliteitsverbetering en/of praktische organisatie van onze dienstverlening. 

Naast deze uitvaartondernemers zullen ook Tine Bloeyaert en Jan Sabbe namens het UITZICHT-team 

deelnemen aan deze vergadering, samen met Jo Tijtgat namens het directiecomité 

 

7 Varia 

7.1 nood aan regelmatige versterking voor technisch onderhoud 

Jan Sabbe geeft aan dat de huidige technische bezetting te beperkt is om ook alle technisch-mechanische 

onderhoudstaken mee op te nemen. Er dient gezocht naar het inhuren van externe mankracht. 

Het directiecomité suggereert eerst de mogelijkheden te onderzoeken voor uitwisseling van technische 

expertise vanuit collega-crematoria. 

7.2 warmtenet sportcentrum Lange Munte 

Het directiecomité gaat akkoord met het verder onderzoeken van de mogelijkheid tot het exporteren van 

warmteoverschotten uit de crematieinstallaties, via een warmtenet-verbinding met het sportcentrum 

Lange Munte. Dit n.a.v. de voorziene vervanging van een CV-brander in dit sportcentrum. 

7.3 oprichtingsvergadering vzw VNOC 

Op 28 januari 2015 gaat de officiële oprichtingsvergadering door van de vzw VNOC.  

Voorzitter Kurt Vanryckeghem werd gevraagd om het voorzitterschap van de nieuwe vzw VNOC op te 

nemen. 

 

8 rondvraag 

nihil 
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9 bezoek crematorium Lochristi 

O.l.v. Kris Coenegrachts brengt het directiecomité een bezoek aan het crematorium van Lochristi. 

 

10 Volgende vergadering 

 

woensdag 4 maart 2015 om 12u00 in de vergaderzaal van crematorium UITZICHT 

 


