
 

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 15  
  

dossier 

 20150701 v DC bestand 

crematorium UITZICHT  plaats 

1 juli 2015  datum 

 

directiecomité – 1 juli 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 juni 2015  (doc DC 15-07/01) 

 

2 statistieken 

2.1 week-/maandstatistieken 2015 

Kennisname van de statistieken van crematies t/m eind mei 2015 (doc DC 15-06/02). 

Het aantal crematies bedraagt gemiddeld 67,7 crematies/week. Het aandeel crematies met 

afscheidsdienst in UITZICHT is in de laatste twee maand licht afgenomen.  

We telden in de voorbije maand opnieuw 12 rouwmaaltijden, goed voor 380 ‘couverts’. 

Het hoge aantal crematies in de eerste jaarhelft, samen 1748 crematies, betekent dat we in de tweede 

jaarhelft max. (gemiddeld) 220 crematies/maand mogen uitvoeren om binnen het opgelegde plafond van 

de milieuvergunning te blijven. 
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2.2 analyse herkomst crematies eerste semester 2015 

Kennisname van de gegroepeerde statistieken per gemeente van herkomst, voor het eerste semester van 

2015.  Het aantal overledenen uit niet-aangesloten gemeenten is licht toegenomen tot 29,32% van het 

totale aantal crematies.  

 

3 vergunningsprocedures 

3.1 gunstig arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen 

Kennisname van het arrest dd. 9 juni 2015 van de RVVB. 

Het arrest van de RVVB geeft Psilon over de ganse lijn gelijk. De bouwvergunning voor crematorium 

UITZICHT wordt hiermee bevestigd. 

3.2 borgstelling milieustakingsvordering (Hof van Beroep) 

LDR-advocaten heeft ons bevestigd dat de gevraagde borgstelling bij het Hof van Beroep werd voldaan. 

Van de oorspronkelijk 185 eisers namens de actiegroep Samen Sterk hebben nu nog 145 eisers de 

vordering mee onderschreven. De procedure milieustakingsvordering wordt daarmee verdergezet. In een 

volgende stap dienen de eisers, vertegenwoordigd door LDR-advocaten, bekend te maken wie welk deel 

van de borg heeft voldaan. 

De uiteindelijke pleitzitting vindt plaats op 15 januari 2016. 

3.3 opmaak plan-MER 

De gemeenteraad van Kortrijk heeft op 29 juni 2015 beslist om een plan-MER te laten opmaken voor de 

ruime omgeving Lange Munte te Kortrijk. Hiermee wil de Stad een onafhankelijke milieuaudit opmaken 

over het crematorium en omgeving. Deze studie moet de nodige voorwaarden bepalen voor de opmaak 

van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor de omgeving sportcentrum/begraafplaats/crematorium. 

3.4 problematiek plafond milieuvergunning 

Het directiecomité bespreekt de problematiek omtrent de plafonnering van het aantal crematies in de 

milieuvergunning. 

De stad Kortrijk vraagt om onze aanvraag tot verhoging van het maximum aantal crematies in te houden 

tot wanneer de resultaten uit het plan-MER bekend zijn, naar verwachting ten vroegste zomer 2016. 

Dit betekent dat we minstens één jaar onze werking moeten afremmen. 

Het directiecomité – met onthouding van Mw. M.C. Vandenbulcke - vraagt met aandrang om bij 

hoogdringendheid een nieuw overleg te hebben met het CBS Kortrijk, om alsnog een oplossing te vinden 

om onze dienstverlening ook in 2015 te kunnen garanderen voor àlle families die een crematie willen in 

UITZICHT. 

4 afwezigheden en vervangingen 

Het directiecomité bespreekt de personeelsorganisatie n.a.v. enkele langdurige afwezigheden wegens 

ziekte. 
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5 vacatures 

5.1 technisch medewerker 

Dhr. Johan Detienne heeft zijn akkoord bevestigd met de arbeidsvoorwaarden en geldelijke voorwaarden 

zoals beslist door de RvB van 16 juni. Zijn indiensttreding is voorzien onmiddellijk na afloop van zijn 

opzegtermijn (4 ½ maand) bij zijn huidige werkgever. 

5.2 vacature onthaalmedewerker (60%) 

Gevolg aan het mandaat vanwege de RvB dd. 16 juni 2015 stelt het directiecomité de vacature open voor 

een onthaalmedewerker C1-C3 (60% VTE). 

Het directiecomité stelt het functieprofiel en de functieschaal vast, alsook de wijze van bekendmaking. 

De proeven (schriftelijke proef, mondelinge proef en psychotechnische proef) zijn voorzien in de eerste 

week van september. 

Een definitieve aanstelling kan gebeuren op de Raad van Bestuur van 22 september 2015. 

5.3 vacature financieel-administratief medewerker (50%) 

Gevolg aan het mandaat vanwege de RvB dd. 16 juni 2015 stelt het directiecomité de vacature open voor 

een financieel-administratief medewerker C1-C3 (50% VTE). 

Het directiecomité stelt het functieprofiel en de functieschaal vast, alsook de wijze van bekendmaking. 

De proeven (schriftelijke proef, mondelinge proef en psychotechnische proef) zijn voorzien in de eerste 

week van september. 

Een definitieve aanstelling kan gebeuren op de Raad van Bestuur van 22 september 2015. 

 

6 Varia 

6.1 vacatures Pontes 

Kennisname en benchmark van de vacatures voor medewerkers technische dienst crematoria Wilrijk en 

Turnhout (doc DC 15-07/07). 

6.2 dag van de architectuur – 11 oktober 2015 

Crematorium UITZICHT wordt door de Vlaamse Bouwmeester gevraagd om mee te werken aan de Dag 

van de Architectuur op zondag 11 oktober 2015. 

6.3 donatie Koester/Kinderkankerfonds 

Jan Sabbe signaleert dat er opnieuw een (uitzonderlijk hoog) bedrag ontvangen werd uit recuperatie van 

metaalresten na crematie.  

Een bedrag van 11.972,17 euro zal worden geschonken aan het project Koester. 

 

7 rondvraag 

nihil 
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8 Volgende vergadering 

 

woensdag 9 september 2015 om 12u00 in de vergaderzaal van crematorium UITZICHT 

 


