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1 Verslag vorige vergadering 

Goedkeuring verslag vergadering directiecomité 22 april 2015 

 

2 Introductie vennootschapsbeslasting 

Commissaris J.M. Boes geeft een toelichting bij de aangekondigde overschakeling van het stelsel van 

rechtspersonenbelasting naar vennootschapsbelasting.  

Het directiecomité onderschrijft de visie en aanbevelingen van de commissaris 

3 statistieken 

Kennisname van de statistieken van crematies t/m eind mei 2015. 
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Het aantal crematies is in de voorbije twee maand gevoelig afgenomen. Dit hangt samen met de 

klimatologische omstandigheden (zacht lenteweer = relatief minder overlijdens). UITZICHT verzorgde dit 

jaar tot nog toe gemiddeld 70 crematies per week.  

 

4 juridische procedures 

4.1 stand van zaken lopende/hangende procedures 

Geen nieuwe ontwikkelingen 

4.2 overleg CBS Kortrijk 

Op 28 mei is er opnieuw een overleg doorgegaan met een delegatie van CBS Kortrijk en met de voorzitter 

en directeur van Psilon, omtrent de vergunningenstatus van het crematorium. 

Het CBS bereidt concrete initiatieven voor voor de opmaak van een plan-MER, in het perspectief van de 

opmaak van een RUP. Dit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van 29 juni. 

4.3 uitbreiding milieuvergunning 

Het dossier conform art. 45 Vlarem voor uitbreiding van de milieuvergunning ligt reeds anderhalve maand 

klaar voor indiening. Ingevolge de ontwikkelingen binnen de Stad Kortrijk is deze indiening (bij de 

Bestendige Deputatie) ingehouden.  

Het directiecomité zal aan de raad van bestuur volgende standpuntinname voorstellen: 

- op korte termijn wordt geen uitbreidingsvraag van de milieuvergunning ingeleid ; 

- de crematies in de tweede jaarhelft zullen voorzichtig worden ingeperkt, door de beschikbare 

capaciteit te verminderen (slechts twee ovens operationeel houden) en door het aantal 

reservatiemogelijkheden te beperken. 

Aldus zal het aantal crematies tegen eind dit jaar geplafonneerd blijven op max. 3.065 crematies. 

Het directiecomité betreurt dat de Stad Kortrijk niet eerder een initiatief heeft genomen voor de opmaak 

van een plan-MER, als aanzet tot het herstellen van het onwettig verklaarde BPA. 

 

5 personeelsontwikkelingen 

5.1 aanwerving technieker: stand van zaken 

Het directiecomité verneemt de stand van zaken van de lopende aanwervingsprocedure voor een 

technisch medewerker C1-C3. 

Uit de proeven is voorlopig 1 kandidaat overgehouden als geslaagd. Deze kandidaat zal komende vrijdag 

nog psycho-technische proeven afleggen. De definitieve beslissing tot aanstelling is voorzien op de RvB 

van 16 juni. 

5.2 loopbaanverminderingen 

Het directiecomité neemt akte van de wens tot loopbaanvermindering vanaf 55 jaar bij volgende 

medewerkers: 

- Bob Lamont, 20% loopbaanvermindering vanaf 01/09/2015 
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- Elsje Harinck, 20% loopbaanvermindering vanaf 01/08/2015 

5.3 personeelsbehoeften 2016 

Het directiecomité bespreekt de diverse te verwachten ontwikkelingen binnen de personeelsorganisatie in 

de komende maanden. Op korte termijn zijn enkele vervangingen noodzakelijk omwille van op 

pensioenstelling of omwille van loopbaanverminderingen. Het directiecomité gaat akkoord met het 

organiseren van een aanwervingsronde voor een reserve van onthaalmedewerker(s) deeltijds (60%) en 

van een deeltijds (50%) administratief-financieel assistent. 

Deze vacature zal worden voorgelegd aan de raad van bestuur op 16 juni. 

 

6 prijsaanpassingen diensten 

Gevolg aan de bespreking in vorige vergadering wordt een voorstel voorgelegd van prijsaanpassingen per 

1 juli 2015.  

De belangrijkste aanpassingen omvatten: 

- verhogen crematietarief met 20 euro 

- surpuls van 75 euro voor de inhoudelijke voorbereiding en begeleiding van uitvaartdiensten 

Het directiecomité gaat akkoord met de voorgenomen prijsaanpassingen. Dit wordt ter bekrachtiging 

voorgelegd aan de raad van bestuur. 

 

7 varia 

7.1 vervanging drie raadgevend bestuurders 

Kennisname van de voordracht van volgende gemeenteraadsleden als raadgevend bestuurder: 

- voor de gemeente Vleteren: Guido Berten 

- voor de stad Waregem: Martine Vandevelde 

- voor de stad Wervik: Filiep Vandecandelaere 

De aanstelling zal gebeuren op de algemene vergadering van 16 juni 2015. 

7.2 werken uitgevoerd/in uitvoering 

Kennisname van de recent uitgevoerde of opgestarte werken: 

- plaatsing projectieschermen 

- schilderwerken + muurbescherming in ovenzaal 

- opfrissen schilderwerken publieke toiletten 

7.3 Alcatraz-festival 8-9 augustus 

De organisatoren van het Alcatraz Metal Festival contacteerden ons om een en ander af te stemmen. Dit 

festival gaat door op de terreinen van het sportcentrum Lange Munte. Gezien de verwachte 

publieksopkomst van 6.000 à 7.000 mensen, en gezien het geluidsniveau van dergelijk festival is een 

ernstige overlast mogelijk, a priori op zaterdag. 

Het directiecomité gaat akkoord om uitzonderlijk geen uitvaartdiensten te organiseren op zaterdag 8 

augustus. 
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7.4 problematiek crematie na ontgraving 

Naar aanleiding van een recent incident met de crematie van stoffelijke resten na ontgraving, waarbij 

bijna 100 kg aarderesten zijn achtergebleven in de crematieoven, stelt zich de noodzaak aan een 

algemene richtlijn voor het aanbieden van dergelijke lijkresten. 

Dit zal gemeenschappelijk aangepakt worden binnen het VNOC. 

7.5 grensoverschrijdend vervoer van overledenen 

Naar verluidt zou er zeer binnenkort een doorbraak zijn in het faciliteren van grensoverschrijdend vervoer 

van overledenen tussen Frankrijk en België.  

 

8 rondvraag 

nihil 

 

9 Volgende vergadering 

 

woensdag 1 juli 2015 om 12u00 in de vergaderzaal van crematorium UITZICHT 

 


